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ÖNSÖZ

Bütün tarihsel araştırmalarda olduğu gibi, İslâm felsefesi tarihi çalışmalarında da
“gerçek” olanın, yani “tarihte bilfiil vücût bulmuş” olanın kendisi kadar, o gerçekliği ortaya
koymaya çalışan tarihçinin (araştırdığı konuya ilişkin) tavrı, anlayışı, yöntemi ve tarihsel
araştırma ve yazım şekilleri de incelenen sahanın “açıklığa kavuşturulması”, “kavranması” ve
“bilinmesi”nde oldukça önemli ve belirleyici olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında tarih ve en
özelde İslâm felsefesi tarihi, “olmuş-bitmiş” bir statik gerçeklik olarak değil, tarihçilerin
anlayışları, bakışları ve tarihyazımları yoluyla hâlen olmakta ve oluşmakta olan, her dâim
üretilen dinamik bir gerçeklik olarak kendisini göstermektedir. Nitekim gerek Batı’da gerekse
İslâm dünyasında yaklaşık son iki yüz yıldır İslâm felsefesi tarihine ilişkin yazımların çeşitliliği,
farklılığı ve hatta birbirlerine karşıtlığı buna tanıklık etmektedir. Böylece İslâm felsefesinin
gerçekte ne olduğuna ilişkin sorulan soru kadar, İslâm felsefesi tarihyazımının hangi temel
varsayımlara, kabullere ve anlayışlara dayandığı sorusu da bir hayli önem kazanmaktadır. Zira
İslâm felsefesi tarihine dair yapılan çalışmaların tarihi göstermektedir ki, bu sahaya ilişkin
tarihyazımının dayandığı temellerin farklılığına bağlı olarak tarihteki İslâm felsefesi olgusunun
anlaşılması, yorumlanması ve kavranması da bir çeşitlilik ve farklılık gösterebilmektedir. O
halde İslâm felsefesi tarihini gerçeğe “daha yakın” olarak kavramak, ilgili tarihyazımlarının
dayandığı temelleri yeniden sorgulamayı gerektirdiği kadar, öncelikle tarihyazımlarının
(karşılaştırmalı incelemelere ve dolayısıyla da belli bir eleştiri ve sorgulamaya dayanak
oluşturması bakımından) net olarak gün yüzüne çıkarılmasını da gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmada mezkür perspektiften hareketle felsefenin İslâm medeniyetindeki mahiyeti,
eğitim ve bilim kurumlarındaki yeri, felsefe akımları, İslâm felsefesi tarihi yazıcılığı ve
tercümler dönemi gibi konular üzerinde durulmuş, ayrıca, Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî ve
Fahreddin Râzî gibi klasik dönemin büyük isimlerinin felsefelerine temas edilmiştir.

Ömer Mahir Alper
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1. İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ
ve İSLAM FELSEFESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bu bölümde İslam Felsefesinin mahiyeti, alanı-kapsamı, diğer İslam bilimleriyle ilişkisi
ve ortaya çıkış süreci öğretilecektir.
İslâm felsefesine giriş niteliği taşıyan bu dersin ilk bölümünde, İslâm felsefesinin tanımı
ve mâhiyeti, İslâm felsefesinin adlandırılması sorunu, İslâm felsefesinin alanı ve kapsamı ile
onun diğer İslâmî disiplinlerle ilişkisi ele alıncaktır. İkinci kısımda ise İslâm felsefesinin ortaya
çıkış süreci, İslâm felsefesini doğuran şartlar ve nedenler ortaya konularak ele alınacaktır. Bu
yapılırken İslâm felsefesinin ortaya çıkışına ilişkin bir takım oryantalist yaklaşımlara değinilip
bunların kısa eleştirisi yapılacaktır. Ayrıca burada Kur’ân-ı Kerim’in İslâm felsefesinin
oluşmasındaki birinci dereceden kaynaklığı üzerinde durulacak ve İslâm dünyasında felsefî bir
geleneğin teşekkülünde Kur’an’ın sağladığı ilkeler ve imkanlara değinilecektir.
Bu derste İslâm felsefesinin anlam alanı belirlenecek, bu felsefenin İslâm ilim ve
düşünce geleneği içerisindeki yeri ortaya konulacak ve diğer felsefe gelenekleri içerisindeki
konumu netleştirilecek, İslâm felsefesinin nasıl ortaya çıktığı, hangi zeminde gerçekleştiği ve
İslâm felsefesinin ilk temsilcilerinin kimler olduğu gösterilmiş olacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Temel kavramlar
ve giriş bilgileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İleride
kullanılacak olan
kavramları ve
dersin genel
amacını öğrenir.

Konu ile ilgili
okuma metinleri
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

6

Anahtar Kavramlar


Felsefe



Hikmet



İslâm felsefesi



Arap felsefesi



Kelam



Tasavvuf
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1. İSLÂM FELSEFESİNE GİRİŞ
1. 1. ‘İslâm Felsefesi’nin Mâhiyeti ve ‘İslâm Felsefesi’ Tabirinin Kullanımı
İslâm felsefesinin anlamı konusunda genel geçer, herkesin kabul edebileceği bir tanım ortaya
koymak elbette zordur. İslâm felsefesi tarihçileri, yazar ve araştırmacılar, İslâm felsefesi
hakkında nispeten farklı tanımlara yer verirler. Bununla birlikte bizim burada esas alacağımız
tanım şudur: İslâm felsefesi, İslâm kültür ve medeniyeti içerisinde geliştirilmiş felsefelerin
genel adıdır. Bu tanım, klasik İslâm kaynaklarının İslâm felsefesini belirtmek için verdikleri
açıklamalara da uygun düşer. Nitekim onlar, bu felsefeye işaret etmek için, İslâm milleti, İslâm
ümmeti ya da İslâm beldeleri içerisinde vücut bulmuş felsefe ifadelerine yer verirler.
Ancak burada şu hususu belirtmek gerekir: İslâm felsefesi tabirindeki ‘İslâm’ sıfatı, doğrudan
‘din olarak İslâm’a göndermede bulunmaz. Yani İslâm felsefesi, İslâm dininin felsefesi demek
değildir. Bir başka ifade ile bu tabir, ‘Kur’ân’daki felsefe’ manasına gelmez. Zira vahye dayalı
bir din olması bakımından İslâm, beşerî bir eser olan felsefeden başka bir şeydir. Elbette ki, bir
din olarak İslâm’da felsefe yapmak için gerekli olan pek çok unsur yer almaktadır. Fakat bu
unsurlar ancak bir insan zihnine yerleştiğinde ya da bir insan tarafından düşünülür hale
geldiğinde felsefî bir mâhiyet kazanır. O halde ‘İslâm felsefesi’ndeki ‘İslâm’ nitelemesi,
felsefenin İslâm’ın oluşturduğu bir dünyada, İslâm toplumlarında ya da İslâm’ın hâkim olduğu
topraklarda üretildiğini belirtmek ve bu felsefeyi diğer kültür ve medeniyetler içerisinde
geliştirilmiş felsefelerden ayırt etmek içindir. Yoksa bu felsefenin İslâm’ın kendisi olduğuna
ya da tamamen İslâm hakkında yapıldığına dair bir vurgu için değildir.
Nasıl ki Çin felsefesi, Hint felsefesi ya da Yunan felsefesi denildiğinde Çin, Hint ya da Yunan
dünyasında ve kültüründe yapılmış felsefe kastediliyorsa, aynı şekilde İslâm felsefesi
dendiğinde de İslâm dinindeki felsefeden değil, bu dinin oluşturduğu dünya içerisinde insanlar
(filozoflar) tarafından üretilen felsefe kastedilmektedir. Dolayısıyla İslâm felsefesi, İslâm’ın
ortaya çıkışıyla birlikte oluşan geniş bir coğrafya içerisinde vücut bulmuş felsefeye
göndermede bulunmaktadır. ‘İslâm tarihi’, ‘İslâm sanatı’ ve ‘İslâm mimarisi’ gibi tabirlerde
kullanılan İslâm nitelemeleri de bu çerçevede bir anlam taşımaktadır. Nitekim İslâm mimarisi,
bizzat dinin içerisindeki mimari yapı demek değildir. Zaten dinin içinde böyle bir yapı da
yoktur. Aksine bu tabirle kastedilen İslâm toplumlarında geliştirilmiş mimari yapılar ve sanat
ürünleridir.
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Eğer İslâm felsefesi belirli bir dünyadaki insanların ortaya koymuş olduğu felsefe değil de İslâm
dininin öğretileri ya da bu dinin vazettiği ilkeler ve esaslar anlamında bir felsefe olarak
anlaşılmış olsaydı, bu durumda, İslâm felsefesindeki her hangi bir görüşü ya da düşünceyi
eleştirmek bir Müslüman için mümkün olmazdı. Zira bu felsefeyi eleştirmek doğrudan dini
eleştirmek ya da onu reddetmek anlamına gelirdi ki, bu, İslâm’dan çıkmayı sonuç verir. Oysa
durum hiç de böyle değildir. Nitekim İslâm felsefe tarihi boyunca bu felsefedeki birçok görüş
eleştirilmiş, bu eleştiriler üzerinden farklı ve yeni felsefî görüşler ortaya konabilmiştir. Zira
İslâm dünyasında baş gösteren felsefî akımlar, aralarındaki pek çok görüş birliğine rağmen
birbirlerini eleştiri ve ret üzerinden gelişme göstermişlerdir. Bu da yadırganacak bir durum
değildir. Çünkü felsefe, doğası itibariyle bunu gerektirmektedir.
Ancak buradan İslâm felsefesinin İslâm diniyle alakası olmadığı sonucu da çıkarılmamalıdır.
Böyle bir çıkarım kesinlikle yanlış olacaktır. Zira İslâm’ın hâkim olduğu bir dünyada ortaya
çıkan her ürün ve eser, ister bilimsel isterse sanatsal olsun, şu ya da bu şekilde İslâm ve onun
öğretileriyle ilişkilidir. Nasıl ki İslâm, bir din olarak İslâm kültür ve medeniyetinin, İslâm
toplum ve coğrafyasının, İslâm millet ve ümmetinin varlık sebebi ise, aynı şekilde bir din olarak
o, İslâm bilim ve felsefesinin de doğrudan ya da dolaylı olarak varlık sebebidir. Zira bir dünyayı
yaratan onun içindekileri de bir şekilde yaratmış demektir.
Öyleyse diğer alanlarda olduğu gibi İslâm felsefesi alanında da bir din olarak İslâm, belirleyici
bir role sahiptir. Nitekim sadece Müslüman filozoflarda değil, belirli bir dönem İslâm
coğrafyasında yaşamış ve İslâm felsefesinin bir parçasını oluşturmuş Yahudi ve Hıristiyan
filozofların felsefelerinde de İslâm’ın etkisi açık bir biçimde görülebilmektedir. Ancak tabii ki,
bir din olarak İslâm’ın belirleyici etkisi özellikle ve öncelikle çoğunluğu teşkil eden Müslüman
filozoflarda kendini göstermektedir. Bu nedenle İslâm felsefesi genel anlamda İslâmî kavram
ve ilkelere paralel giden bir felsefedir. Nitekim İslâm felsefesi tevhit, nübüvvet ve me‘âd (ölüm
sonrası hayat) görüşüne sıkı sıkıya bağlı bir felsefe olarak gelişmiştir. Filozoflar arasında bu
hususların ayrıntılarında farklı yorumlar ve anlama biçimleri geliştirilmişse de bu üç alanın
varlığı ve gerçekliği konusunda bir görüş birliği söz konusudur. Bu noktada şu söylenebilir ki,
İslâm’ın temel ilkelerine kökten aykırı düşen bir felsefe ya ortaya çıkmamıştır ya da çıksa bile
kısa bir süre içerisinde ortadan kaybolmuş ve bir gelenek oluşturamamıştır.
İslâm kültür ve medeniyeti içerisinde zuhur eden ‘belirli tarzdaki felsefe’ye Müslümanlar, tarihi
süreç içerisinde Yunanca kökenli olan “felsefe” (el-felsefe) adını verdiği gibi yaygın bir
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biçimde ‘hikmet’ de demektedir. Hatta çoğu zaman Kur’ânî bir terim olması hasebiyle hikmet
adının tercih edildiği görülmektedir. Bu felsefeyi yapanlara da filozof (el-feylesûf/el-felâsife)
ya da bilge (hakîm/hükemâ) denmektedir. Ancak bu üretilen felsefeyi ve bunu üretenleri diğer
toplumlarda üretilen felsefelerden ve bunları üreten filozoflardan ayırabilmek için bunun başına
bazen İslâm kelimesi getirilmektedir.
Demek ki, İslâm tarihi içerisinde, İslâm felsefesi ve İslâm filozofu tabirinden ziyade salt
felsefe/hikmet ve feylesûf/hakîm (çoğul: felâsife/hükemâ) adı kullanılmaktadır. İslâm felsefesi
ve İslâm filozofu tamlaması ise, zaman zaman bu felsefeyi ve onu üreten filozofu
belirginleştirmek ve diğerlerinden ayrıştırabilmek için kullanılmaktadır. O halde İslâm
felsefesi, İslâm kültürü içerisinde üretilen felsefeyi; İslâm filozofları ise, bu felsefeyi üreten
kimseleri belirtmek için kullanılmaktadır.
Bazı çağdaş İslâm felsefesi tarihçileri İslam felsefesi tabirinin modern dönemde, XIX. yüzyılda
Batılılar tarafından kullanıma sokulduğunu ve daha sonra bunun yaygın bir kullanım halini
aldığını belirtirler. Ancak bu tespit tam olarak doğru görünmemektedir. Zira Batılıların
kullanımından önce de bu tabirin ya da buna benzer tabirlerin kullanıldığı göze çarpmaktadır.
Mesela Tâcüddîn es-Subkî (ö. 771/1370), Mu‘îdü’n-ni‘am adlı eserinde Fârâbî ve İbn Sînâ gibi
“bu ümmet içerisinde yetişmiş filozofların” yolundan gidenlerden bahsetmekte ve bunların,
bu filozofların görüşlerini “İslâm felsefesi” (el-hikmetü’l-islâmiyye), onların kendilerini ise
“İslâm filozofu” (hükemâü’l-islâm) şeklinde adlandırdıklarını kaydetmektedir.1 Ancak burada
doğru olan şudur ki, bu tabirin yaygın bir biçimde kullanıma girmesi oldukça geç dönemlerde,
XX. yüzyılda kendini göstermektedir. Zira İslâm tarihinde yukarıda da belirtildiği gibi genel
olarak felsefe/hikmet ya da feylesûf/hakîm tabirleri kullanılmakta ve bunların başına ‘İslâm’
kelimesi nadiren getirilmektedir. Ancak günümüzde bu durum değişmiş, bunun yerine İslâm
felsefesi ve İslâm filozofu tabirleri sıkça kullanılır bir hale gelmiştir.
Ancak burada şu hususu da belirtmekte yarar: Klasik kaynaklarımıza bakıldığında ‘İslâm
felsefesi’ tabiri ile ‘İslâm filozofu’ tabirleri bir şekilde kullanılmaktaysa da bu ikisinin
kullanımı aynı sıklıkta da değildir. Görünen o ki, klasik kaynaklarımızda ‘İslâm filozofu’ tabiri

1

Saçaklızâde, Tertîbü’l-‘ulûm, th. Muhammed b. İsmail es-Seyyid Ahmed (Beyrut: Dârü’l-Beşâiri’lİslâmiyye, 1408/1988), 231. Burada Gazzâlî’nin felâsife içerisinde yer alan “İslâm metafizikçileri”ne (ba‘du’lilâhiyyîn el-İslâmiyyîn mine’l-felâsife) atıfta bulunduğunu da kaydetmek gerekir; bk. Gazzâlî, Mîzânü’l-‘amel, th.
Süleyman Dünya (Mısır: Dârü’l-Me‘ârif, 1964), 182.
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‘İslâm felsefesi’ tabirine göre daha sık ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu konuda zaten
herhangi bir tartışma da söz konusu değildir. Klasik eserlerimizde İslâm filozofları (hükemâü’lislâm/İslâm

bilgeleri,

felâsifetü’l-islâm,

el-mütefelsifetü’l-islâmiyye)

tabiri

yanında

‘Müslüman filozoflar’ (felâsifetü’l-müslimîn), ‘İslâm milleti içerisindeki filozoflar’ ve benzeri
tabirlere de rastlanılmaktadır.
Modern dönemde, İslâm kültüründeki felsefî düşünce geleneğinin adlandırılması gerek
oryantalistler gerekse İslâm felsefesi üzerinde çalışan Müslüman araştırmacılar arasında bir
sorun oluşturmuş ve bu çerçevede muhtelif öneriler ileri sürülmüştür. H. Ritter, J. Schacht, R.
P. Chenu, M. Horten, Van Steenberghen, M. Wilpert, P. W. Kutsch, J. Kraemer, E. Cevalli,
Tâhâ Hüseyin, Mahmûd el-Hudeyrî, Dimitri Gutas ve P. Adamson başta olmak üzere bir kısım
araştırmacılar İslâm medeniyetinde ortaya çıkmış felsefe ve felsefe hareketleri için “Arap
felsefesi” veya “Arapça felsefe” tabirini kullanmayı önermişlerdir. Onlar, felsefî metinlerin
Arapça yazılmış olmasını bu önerilerine gerekçe olarak göstermişlerdir. Böylece Müslüman
olmasalar da, Arapça yazan Hıristiyan Arapların ve İslâm medeniyeti içerisinde yaşamış
Yahudilerin felsefeleri de bu adla ifade edilmiş olacaktır. Burada vurgulanması gereken bir
gerçek de şudur ki, bu görüşü savunanların en azından bir kısmının İslâm dünyasında ortaya
çıkan felsefe ile İslâm arasındaki irtibatı yok saymaya, hatta görmezden gelmeye yönelik bir
tavra sahip oldukları ve böyle bir adlandırmayı tercih etmelerinde bu tavırlarının da etkili
olduğudur.
Bu kimselere birçok noktadan itirazda bulunulmuş ve “Arap felsefesi” yerine “İslâm felsefesi”
veya yaklaşık olarak aynı anlama gelen “Müslüman felsefesi” tabiri önerilmiştir ki, bu öneriyi
yapanların başında da M. Tara Chand, A. Moin, L. Gauthier, H. Corbin, Van der Bergh, L.
Gardet, S. Dünyâ, İbrahim Medkûr, Abdulhalim Mahmud, M. Fahrî, S. H. Nasr ve O. Leaman
gibi araştırmacılar gelmektedir. Bunlara göre söz konusu edilen felsefenin, İslâm muhitinde
ortaya çıkması veya esasen Müslümanlar tarafından ortaya konulmuş olması, buna bağlı olarak
da özel bir karakteristiğe sahip bulunması bu ismin (İslâm felsefesi, Müslüman felsefesi)
verilmesini daha uygun kılmaktadır.
Türkiye’de İslâm felsefesi tarihi konusunda eserler kaleme almış bulunan Hilmi Ziya Ülken de
İslâm felsefesi yerine Arap felsefesi tabirinin kullanılmasına karşı çıkanlar arasındadır. Ülken,
İslâm felsefesinin, bir kısım oryantalist veya Arap yazarlar tarafından “ürünler”in Arapça
olması nedeniyle “Arap felsefesi” olarak adlandırılmasını kesinlikle yanlış bulmaktadır. Ona
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göre Hıristiyan medeniyetinin fikir dili Latince ve edebiyat dili Yunanca olduğu gibi, İslâm
medeniyetinin de fikir dili Arapça ve edebiyat dili (bir dereceye kadar) Farsça olmuştur.
Hıristiyan medeniyetinde muhtelif kavimlerin yetiştirdiği mütefekkirler daha XVII. asra kadar
eserlerini Latince yazmış oldukları gibi, İslâm medeniyetinde de eserler esasen Arapça
yazılmıştır. Bu, henüz milliyetlerin teşekkül etmediği ve millî şuurların doğmamış olduğu o
devirde ümmet zihniyetinin bir sonucu olarak zorunlu bir biçimde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla
felsefî metinlerin Arapça kaleme alınmış olması nedeniyle İslâm felsefesini Arap felsefesi
olarak adlandırmak yanlıştır.2
Bu iki adlandırma dışında G. Makdisî, “Arap-İslâm felsefesi” tabirini uygun bulurken, P.
Vausteenkiste, din, dil ve ırk unsurlarını birarada göz önünde bulundurarak “Müslüman-Arap
felsefesi”, “Müslüman-Pers felsefesi”, “Arapça-Yahudi felsefesi” gibi ayırımcı isimlerin
kullanılmasını ileri sürmüştür. De Boer ve A. Bedevî’nin içerisinde yer aldığı bir başka grup
ise, “İslâm’da felsefe” tabirini uygun görmüştür3
Bu çerçevede, Türkiye’nin (akademik bir disiplin olarak) ilk İslâm felsefesi tarihi hocası olan
İsmail Hakkı İzmirli’nin ise eserlerinde “İslâm felsefesi”, “İslâm’da felsefe” ve bazen de “Arap
felsefesi” tabirini kullandığı görülmektedir. Bununla birlikte son iki tabirin daha ziyade eser
başlıkları düzeyinde ve sınırlı oranda kaldığı, İzmirli’nin esasen ve daha çok “İslâm felsefesi”
tabirini kullandığı ve benimsediği göze çarpmaktadır.4
Görüldüğü gibi modern dönemde, çeşitli gerekçelerle İslâm felsefesi tabiri yerine Arap
felsefesi/Arapça felsefe (Arabic Philosophy), İslâm’da felsefe (Philosophy in Islam),
Müslüman felsefesi (Muslim Philosophy) gibi adlandırmaları tercih edenler bulunmaktaysa da
İslâm felsefesi tabirinin kullanımının daha uygun ve isabetli olduğu anlaşılmaktadır. Zira İslâm
nitelemesi bu felsefenin daha kapsamlı ve kuşatıcı bir şekilde ele alınmasını sağladığı gibi İslâm
dünyasında görülen felsefenin bir şekilde İslâm’la irtibatlı olduğunu da haklı olarak
göstermektedir. Dahası Henry Corbin’in de İslâm Felsefesi Tarihi’nde ifade ettiği gibi5 ‘Arap’

2 Geniş bilgi için bk. Ömer Mahir Alper, “Hilmi Ziya Ülken’in İslâm Felsefesini Yorumu: İslâm Felsefesi
Tarih Yazımına Bir Örnek”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14 (2006), s. 124-146.
3 Geniş bilgi için bk. Mehmet Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, Ankara 1988, s. 2-4.
4 Geniş bilgi için bk. Ömer Mahir Alper, “İsmail Hakkı İzmirli’nin İslâm Felsefesini Yorumu: İslâm
Felsefesi Tarihyazımına Bir Örnek”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (2003), s. 118-119.
5 Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi: Başlangıçtan İbni Rüşd’ün Ölümüne, çeviren ve notlandıran:
Hüseyin Hatemi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), I, 11-13.
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terimi, ‘İslâm’ kavramını ve bu kavramın ifade ettiği dünyanın sınırlarını asla belirtmemekte,
aksine belirli bir siyasi, milli ve etnik anlamda kullanılmaktadır. Şüphesiz ‘Arap felsefesi’ ile
kastedilenin ve bu terimden anlaşılması gereken anlamın Arap diliyle yazılmış ve açıklanmış
felsefe olduğu savunulabilir. Ne var ki, sadece dil açısından yapılan bu tarif elverişsizdir ve
müphemdir. İslâm dünyasında kaleme alınmış felsefe eserlerinin çoğunluğunun Arapça olduğu
doğrudur. Ancak bunun dışında Farsça ve Türkçe olarak da felsefe eserleri kaleme alınmıştır.
Nitekim İsmailî filozof Nâsır-ı Hüsrev ve Efdaluddîn Kâşânî gibi İranlı düşünürler, eserlerini
bütünüyle Farsça olarak kaleme almışlardır. Yine İbn Sînâ ve Sühreverdî’den Mir Damâd ve
Hadi-i Sebzevarî’ye kadar birçok düşünür ve çağdaş düşünürlerden de birçoğu Arapça yanında
Farsça’yı da kullanmışlardır. Dolayısıyla Arap felsefesi tabiri bunları kapsayıcı olamamakta,
‘İslâm’ kavramının manevî birleştiriciliğini verememektedir. Ayrıca Klasik

İslâm

kaynaklarında da İslâm felsefesi ve İslâm filozofu tabirlerinin kullanılmış olması ya da bunlara
yakın anlamlı terimlerin seçilmesi, diğer adlandırmalardan ziyade ‘İslâm felsefesi’nin
kullanımının daha haklı bir zemine oturduğunu gösteren önemli gerekçelerden biridir.
Sonuç olarak şu söylenebilir ki, İslâm felsefesini adlandırma sorunu salt bir isim verme sorunu
olmayıp bu felsefenin nasıl görüldüğü ve ona nasıl bir yer biçildiğiyle yakından alakalıdır.
İslâm tarihi boyunca Müslüman bilim ve felsefe tarihçilerinin felâsifeyi özel bir vurguyla
belirtmek istediklerinde mesela “Arapça yazan filozoflar” ya da başka adlandırmalar yerine
İslâm filozofları gibi bir tabiri seçmiş olmalarında bu filozofların ‘İslâm’ın oluşturduğu’ bir
dünyada vücut bulduklarını vurgulamak gibi bir kaygılarının olduğu görülmektedir. Aynı
şekilde bu felsefeyi adlandırırken bir kısım yazarların “Arap” ya da “Arapça” nitelemesi de
onların bir şekilde böyle bir felsefeyi İslâm’la irtibatlandırmaktan kaçınmaları ve onun
varoluşunu, İslâm’dan ziyade farklı unsurlarla ve etkenlerle açıklama istekleri sebebiyledir. (Bu
hususa ileride başka bir konu münasebetiyle ayrıca tekrar temas edilecektir).

1. 2. İslâm Felsefesinin Alanı ve Kapsamı
İslâm düşünce tarihinde felsefe/hikmet dendiğinde ekseriya Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce
ve İbn Rüşd gibi filozoflar tarafından ortaya konulan felsefeler anlaşılmaktadır. Bu filozoflar
ise, “felâsife” ya da “hükemâ” adıyla anılmaktadır. Nitekim Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife
(Filozofların Tutarsızlığı) adlı eserindeki “felâsife” kelimesi, özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ gibi
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filozoflara bir göndermede bulunmaktadır. Bu çerçevede İslâm felsefesi, ‘felâsifenin ortaya
koyduğu felsefe’ olarak anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte bugün felsefe ve felsefe tarihi anlayışı dikkate alındığında İslâm dünyasındaki
felsefenin, sadece felâsifenin ortaya koyduğu düşüncelerle sınırlandırılmasının eksik ve hatta
yanlış olacağı görülmektedir. Bir başka ifade ile bugün İslâm felsefesi denildiğinde, sadece
İslâm tarihinde felâsife denilen kesimin ortaya koymuş olduğu felsefe anlaşılmamalıdır. Zira
varlık, bilgi, tabiat, insan, toplum, ahlâk, siyaset, hukuk, iktisat, dil, sanat ve benzeri pek çok
alanla ilgili aklî bir araştırma faaliyeti olarak felsefenin pek çok disiplin içerisinde geliştirilmiş
olduğuna şahit olunmaktadır. Bir başka ifade ile ‘olan’a ve ‘olması gereken’e ilişkin olarak aklî
zeminde temellendirilmiş, tümel, evrensel, bütünlüklü ve tutarlı düşünceleri ifade eden
felsefenin sadece felâsife tarafından değil, onların dışındaki farklı kesimler tarafından da ortaya
konulduğu görülmektedir.
Bundan dolayıdır ki, İslâm felsefesi, sadece felâsife olarak adlandırılan belirli bir kesimin
ortaya koyduğu eserlerle sınırlı olarak incelenemez. Böyle bir inceleme İslâm felsefesini
belirli bir kesimin felsefî düşüncelerine indirgemek olur. O halde İslâm felsefesi kelâm,
tasavvuf, usûl-i fıkh, tefsîr, dil ve edebiyat çalışmaları, siyâsetnâmeler, tarih ve benzeri bir
takım alanlardaki felsefî nitelikli düşünceleri de kuşatıcı bir terim olarak anlaşılmalıdır. Zira
bütün bu zikredilen alanlarda da ciddi bir felsefî düşüncenin ve birikimin bulunduğu aşikârdır.
Öyleyse, bugün felâsife yanında mütekellimûn ve mutasavvifûn gibi başka kesimleri de genel
olarak İslâm filozofları içerisinde ele almak uygun ve hatta gerekli bir yaklaşım olmaktadır.
Bu disiplinler içerisinde özellikle kelâmın köklü ve kapsamlı bir felsefî düşünce ortaya koyduğu
görülmektedir. Zira kelâm, tarihi süreç içerisinde belirli bir metafizik, doğa felsefesi,
epistemoloji ve değerler felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum özellikle müteahhirûn
dönemi kelâmında kendini tartışmasız bir biçimde belli etmektedir. Benzer özellik tasavvuf için
de söz konusudur. O da tarihi süreç içerisinde varlık felsefesi, bilgi felsefesi, insan felsefesi ve
ahlâk felsefesi alanları başta olmak üzere tam bir felsefe olarak kendini ortaya koymaktadır. Bu
noktada Sadreddîn Konevî’nin eserleri en önemli örneklerden birini oluşturmaktadır. Yine
usûl-i fıkıh, tefsîr, dil ve edebiyat ve tarih alanlarına ait çalışmalarda hukuk felsefelerinin, değer
felsefelerinin, yorum felsefelerinin, dil felsefelerinin ve tarih felsefelerinin geliştirilmiş olduğu
görülmektedir.

14

Örnek olarak ünlü hanefî fakîhi Sadruşşerîa’nın et-Tavdîh adlı usûl-i fıkıh eserinde hüsünkubuh (iyi-kötü) meselesiyle ilgili ortaya koyduğu görüşleriyle başlayan tartışmalar ve bunu
takiben Osmanlı döneminde kaleme alınan değerler ontolojisi kapsamındaki “mukaddimât-ı
erba‘a” risâleleri, başlı başına incelenmesi ve ortaya çıkarılması gereken köklü bir felsefî alanı
işaret etmektedir. Aynı şekilde özellikle Osmanlı döneminde dilbilim bağlamında yazılmış
olmasına rağmen Vad‘iyye risâleleri ve bunlar üzerine yapılan şerhler, köklü felsefî
tartışmaların yapılıp teorilerin geliştirildiği önemli bir saha olarak karşımıza çıkmaktadır. O
halde İslâm felsefesinin sadece felâsifenin görüşleriyle sınırlandırılmasının doğru olmadığını
burada önemine binaen tekrar vurgulamak gerekmektedir.
Arberry ve Wilpert gibi bazı oryantalistler, İslâm felsefesini, sadece İslâm’da klasik anlamda
filozof olarak bilinen kimselerin (felâsife) düşünceleri için kullanılması gerektiğini savunmuş;
Sühreverdî gibi hem felsefî, hem de tasavvufî yönü olan kimselerin felsefî olan yönlerinin İslâm
felsefesinde, tasavvufla ilgili görüşlerinin ise tasavvuf tarihi içerisinde ele alınması gerektiğini
ileri sürmüştür.
Ancak pek çok İslâm felsefesi araştırmacısı bu görüşe katılmamış ve böyle bir yaklaşımın
isabetli olmadığını düşünmüşlerdir. Bu araştırmacılar bir yandan çağlar boyu felsefî düşüncenin
gelişimini dikkate alarak, diğer yandan kelâm, tasavvuf ve usûl-i fıkh gibi ilimlerde yetişen
kimselerin çeşitli meseleleri felsefî bir yaklaşımla ele almış olduklarına bakarak İslâm
felsefesinin konu ve sınırını geniş tutmaya çalışmaktadırlar. Fakat onlar da bu ilimlerden
hangilerinin felsefe sayılabileceği hususunda birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bunlardan H.
Ritter, Hourani, Van der Bergh ve Gregory gibi kimseler, özellikle Mu’tezile ve Sünnî kelâmın
felsefeye dahil edilebileceğinde birleşip tasavvuf ve usûl-i fıkhın felsefe içerisinde yer
alamayacağını savunmaktayken; Schacht ve onun gibi düşünenler, İslâm felsefesi içerisine
kelâm ve tasavvufun da girebileceğini, fakat usûl-i fıkhın bunun dışında tutulması gerektiğini
belirtmektedirler.
H. Corbin, Bausani, el-Kudeyrî ve İ. Medkûr gibi araştırmacılar ise, kelâm, tasavvuf ve usûl-i
fıkhın İslâm felsefesi kadrosu içerisinde görülebileceğinden yanadırlar. Bunlardan başka R.
Arneldez kelâm, tasavvuf ve usûl-i fıkhın dışında İslâm felsefesi içerisine gramer ve dil
çalışmalarını da ilave etmektedirler6

6

Mehmet Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, s. 4-8
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Hilmi Ziya Ülken de, İslâm felsefesinin, İslâm medeniyeti içerisinde “felâsife”yle
sınırlandırılamayacağını ve böylece İslâm felsefesini, dar bir kesime indirgemenin doğru
olmayacağını düşünmektedir. Ülken, yerinde bir tespitle, felâsifenin, İslâm dünyasındaki
felsefe hareketinin yalnız küçük bir kısmını temsil ettiği görüşündedir. Ona göre “kelâm,
tasavvuf, hatta fıkıh diye felsefeden ayrılmış olan düşünce disiplinleri içerisinde İbn Seb’in,
Fahreddin Râzî, Seyyid Şerif, İbn Arabî, İmam A‘zam, İmam Nesefî gibi felsefî düşünce
dışında bırakılmaları doğru olmayacak ve filozof sayılacak olanlar çoktur”. Böylece yerinde bir
tespitle, “kelâmcılar, sûfîler, hattâ büyük fakihlerin de birer felsefî sistem sahibi” olduklarını
belirten Ülken’e göre Hıristiyan Ortaçağı, Yunan geleneğini devam ettirenlerle onlara hücum
edenleri ayırmadığı, yani İslâm dünyasında olduğu gibi felsefe, kelâm ve tasavvuf ayırımı
yapmadığı için, Batı Ortaçağ felsefesi bütün halinde ve daha zengin içerikli olarak
yazılmaktadır. İslâm dünyasında felâsife ile kelâmcıların belirli noktalarda çatışmış olması
ikincilerin, yani kelâmcıların felsefî düşünceye yabancı kaldığını ve onların felsefe
yapmadığını göstermez. Nitekim ona göre ilk dönemlerde felâsife ile çatışan kelâmcılar,
sonradan felâsifenin etkisi ile sistemlerini geliştirmişlerdir.
Ülken kelâm, tasavvuf ve fıkhı İslâm felsefesi kadrosu içerisinde görmekle birlikte bu alanda
ortaya konulan her konuyu da felsefe kapsamında değerlendirmemektedir. Nitekim o, haklı
olarak kelâmın akaîd, tasavvufun seyr-i sülûk ve hukukun uygulamaya dönük alanlarını
doğrudan doğruya felsefeye ait olan kısımdan ayrı tutmaktadır. Öyle görünüyor ki, onun
“doğrudan doğruya felsefeye ait olan kısım” ile kastettiği konular, insan aklına dayalı ve
düşünme sonucu ortaya konulan ürünlerdir. Bir başka ifade ile kendilerine rasyonalitenin tatbik
edildiği hususlardır. Böylece onun İslâm medeniyeti içerisinde ortaya çıkmış çeşitli disiplinleri
felsefe kadrosu içerisinde görmesinin gerekçesi de anlaşılmış olmaktadır. Nitekim o, böyle bir
gerekçeden hareketle, sadece kelâm, tasavvuf ve fıkhın belli bir kısmını değil, “siyasi felsefe”
dediği ve Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’si ve Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’i gibi
eserlerde tezahür eden siyasete ilişkin düşünce ürünlerini de felsefe kapsamı içerisinde
değerlendirmektedir. İşte ona göre, yalnız felâsifenin değil, mezkur bu disiplinler içerisindeki
“felsefî yön”ün bir bütün olarak incelenmesi ilerledikçe, İslâm felsefesine tam manasıyla nüfuz
etmek de mümkün olacaktır. Oysa “bu incelemelerin henüz eşiğinde bulunulmaktadır”.
Bayraktar da, benzer şekilde İslâm felsefesinin kadrosuna kelâm, tasavvuf ve usûl-i fıkıh gibi
alanlar yanında klasik manada felsefeci olarak tanınmamakla birlikte, pratik felsefe sayılan
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ahlâk, iktisat ve siyâset sahasında eserler verenlerin, hatta İbn Teymiyye gibi, “felsefe”ye karşı
olmakla birlikte felsefeyi ve felsefecileri eleştirmek suretiyle felsefe yapan ve böylece felsefî
ürünler ortaya koyan kimselerin düşüncelerinin de alınabileceğini kaydetmektedir.7

Peter Adamson ve Richard C. Taylor da yakın zamanda yayımlanan The Cambridge
Companion to Arabic Philosophy adlı esere yazdıkları girişte şunları söylemektedir: “Aslında
İslâm dünyasında ilgi çekici felsefî düşünceler pek çok gelenek içinde ve yüzyıllar boyunca var
olagelmiştir. Felsefî ilgi sadece İbn Sînâ gibi yazarların “felsefî” olduğu kuşku götürmez
eserlerinde değil, çetrefil kelam geleneğinde, bunun yanı sıra fıkıh ilminin ilkelerine (usûlü’lfıkh) dair eserlerde, Kur’an tefsirlerinde, tabiat bilimlerine dair çalışmalarda, ahlak ve modern
siyaset felsefesine tekabül eden bazı edebî eserlerde (edeb) de mebzul olarak bulunmaktadır”.8
Sonuç olarak şu söylenebilir ki, İslâm felsefesi hemen hemen her alanda ve disiplinde
karşılaşılabilecek bir olgudur. Hatta ‘Selefîler’ olarak adlandırılan ve felâsifeye en şiddetli
hücumlarda bulunan kesimin ortaya koyduğu eserlerde dahi ciddi bir felsefe faaliyetiyle
karşılaşılabilmektedir. Nitekim İsmail Hakkı İzmirli de çeşitli mülahazalarla Selefîleri İslâm’da
felsefe akımları içerisinde değerlendirmektedir. Öyleyse İslâm filozofları içerisinde sadece
felâsifeyi değil aynı zamanda genel olarak kelâmcıları, mutasavvıfları, usûlcüleri, yer yer
dilbilimcileri, tarihçileri, müfessirleri ve benzerlerini de görmek gerekir. Ancak bu bütünlük
içerisinde İslâm düşünce tarihine bakıldığında İslâm tarihindeki felsefe tam olarak kuşatılıp
kapsamlı bir İslâm felsefesi tarihi ortaya konulabilir.
Yalnız burada şu hususu vurgulamak gerekir ki, kelâmcıların, mutasavvıfların ve benzerlerinin
tarihsel anlamda ‘felâsife’ içerisinde yer almamaları onların (kelâmcıların, mutasavvıfların vb.)
belirli türden bir felsefeye karşı olmalarından dolayıdır. Çünkü İslâm düşünce tarihi içerisinde
felâsife belirli türden felsefeyi, yani Antik döneme ait felsefe yapma tarzını temsil eden
kişilerdir. Onlar felâsifenin ortaya koyduğu felsefeye karşı olmakla, hatta bunları, Gazzâlî, F.
Râzî, Şehristânî ve İbn Teymiyye’nin yaptığı gibi, şiddetli bir biçimde eleştirmekle mutlak
anlamda felsefeden uzak durmuş ve felsefe yapmamış değillerdir. Aksine tıpkı felâsife gibi
onlar da felsefe yapmışlar ve büyük sistemler geliştirmişlerdir. Fakat onlar farklı bir felsefî
düşünceye bağlı olduklarından kendilerini felâsifeden ayırmışlardır.
7

Daha geniş bilgi için bk. Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, s. 4-8
Peter Adamson-Richard C. Taylor, “Giriş”, İslam Felsefesine Giriş, ed. Peter Adamson, Richard C.
Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 2.
8
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O halde yetkin ve tam teşekküllü bir İslâm felsefe tarihi, bu disiplinlerin ve ekollerin tamamını
dikkate almak durumundadır. Ancak biz burada genel olarak felâsifenin felsefî düşünceleriyle
kendimizi sınırlamak durumundayız. Bu sınırlılık durumu, dersimizle ilgili teknik ve pedagojik
nedenlerden kaynaklanmaktadır. Yoksa bu, gerçek anlamda İslâm felsefesinin felâsifenin
görüşleriyle sınırlı olduğu anlamına gelmemektedir.
1. 3. ‘Felâsife’nin Diğer İslâmî Disiplinlerle/Felsefelerle İlişkisi
İslâm bilim ve düşünce tarihi içerisinde felâsifenin belirli bir felsefeyi temsil ettiği ve kelâm ve
tasavvuf gibi diğer felsefelerden pek çok konuda ayrıştığı bir gerçektir. Ancak bu durum,
felâsife

ile

diğerleri

arasında

keskin

ve

aşılmaz

çizgiler

bulunduğu

anlamında

düşünülmemelidir. Aksine felâsife ile kelâm felsefesi ve tasavvuf felsefesi arasında ciddi
etkileşimler ve geçişler söz konusudur. Nitekim felâsifenin kendi felsefî düşüncelerini
oluştururken zaman zaman kelâm felsefesinden ve zaman zaman da tasavvuf felsefesinden
önemli ölçüde yararlandıkları bir vakıadır. Mesela felâsifenin ilk mühim temsilcisi Kindî’nin
Mu’tezilî felsefeden büyük ölçüde etkilendiği, İbn Sînâ’nın felsefî sistemini kurarken kelâm
felsefesine çok şey borçlu olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde Sühreverdî ve Molla Sadrâ gibi
filozofların tasavvuf felsefesinden yararlandıkları ve sistemlerine bu felsefeden pek çok unsuru
kattıkları da bir gerçektir.

Kelâm felsefesi ve tasavvuf felsefesi de tarihî süreç içerisinde felâsifenin görüşlerinden büyük
ölçüde yararlanmış ve bunlarla ciddi bir etkileşim içerisine girmiştir. Nitekim Gazzâlî bir
yandan felâsifenin görüşlerini köklü bir eleştiriye tâbi tutarken aynı zamanda felâsifenin ve
özellikle de İbn Sînâ’nın görüşlerini kendi düşüncesine dâhil etmiştir. Varlık anlayışından insan
anlayışına, ahlâk alanından mantığa kadar Gazzâlî, pek çok alanda felâsifeye dayanmaktadır.
Zaten Gazzâlî’den sonraki kelâmın, müteahhirûn dönemi kelâmı olarak adlandırılmasının en
önemli sebeplerinden biri de Gazzâlî’nin, felâsifenin felsefesiyle kelâmın felsefesini mezcetme
teşebbüsü ve projesinden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde benzer bir durum Fahreddîn erRâzî’de de göze çarpmaktadır. O da bir yandan İbn Sînâ’yı eleştirirken diğer yandan onun
belirli görüşlerini kendi sistemi içerisine dâhil edebilmiştir. Benzer bir durum tasavvuf felsefesi
için de geçerlidir. Tasavvuf felsefesi de tarihsel süreci içerisinde felâsifeye çok şey borçludur.
Bunun en bariz örneklerinden biri, İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî çizgisinde gelişen
tasavvuf felsefesidir.
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Bunların dışında felâsifenin, özellikle kıyas ve akıl yürütme biçimleri noktasında usûl-i fıkıh
bilginlerini; evrene, insana, doğaya ve benzeri alanlara ilişkin âyet ve hadislerin açıklanması
bağlamında müfessirleri ve muhaddisleri ya da tefsir ve hadis literatürünü; dilin ortaya çıkışı,
dil-düşünce ve varlık arasındaki ilişkiler, anlam teorisi ve benzeri konularda dil bilginlerini
etkilediklerini görebilmekteyiz.
Kısaca belirtmek gerekirse, felâsife ile diğer disiplinler ve felsefeler arasında önemli bir
etkileşim yaşanmış ve bunlar, pek çok noktada birbirlerinden istifade ile gelişmelerini
sağlamışlardır. Bu bakımdan felâsifenin ortaya koyduğu felsefenin doğru bir biçimde
anlaşılması, diğer disiplinlerde ve felsefe sistemlerinde ortaya konulan felsefelerin ve
görüşlerin gereği gibi anlaşılması için oldukça önem arzetmektedir. Ancak benzer bir şekilde
felâsifenin görüş ve yaklaşımlarının tam olarak anlaşılması için de başta kelâm felsefesi ve
tasavvuf felsefesi olmak üzere İslâm dünyasında geliştirilmiş diğer felsefî akımları ve
disiplinleri gereği gibi kavramak gerekmektedir. Bu bağlamda ileri düzeyde bir anlama ve
yorumun husulü için bütünlükçü bir yaklaşımın gereği ortaya çıkmakta, disiplinler arası bir
çalışmanın lüzumu kendini göstermektedir.
2. İSLÂM FELSEFESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
Genel olarak Batılı ya da Doğulu İslâm felsefesi tarihçileri, İslâm felsefesinin ortaya çıkışını,
antik bilim ve düşüncenin, özellikle de Yunan felsefesinin tercümeler yoluyla İslâm dünyasına
aktarılmasına bağlarlar. Buna göre İslâm felsefesi kadîm/antik birikimlerin Arapça’ya
çevrilmesi sonucunda oluşmuştur. Aslında bu yaygın kanaatin oluşmasında felsefenin doğasına
ilişkin bakış ve yaklaşımlar yanında -ve hatta bundan daha ziyade- oryantalist zihniyetin önemli
bir payı vardır.
Özellikle Batı’da XIX. yüzyıldan itibaren etkin olmaya başlayan oryantalist zihniyet,
Doğuluları ve Müslüman toplumları mistik, duygusal, öteki dünyaya meyilli, irrasyonel, dine
karşı aşırı ilgili, baskıcı bir toplumsal konuma sahip, gelişmeye ve yeniliğe açık olmayan bir
yapıda görür. Dolayısıyla bu oryantalist yaklaşım, Müslüman toplumların felsefe yapabilecek
ve hatta özgür ve bağımsız bir biçimde düşünebilecek bir özellikte bulunmadığı sonucuna ve
yargısına varır. Dahası bunların bir kısmına göre dinin ve özellikle de İslâm’ın bulunduğu bir
yerde aklî düşünmeye ve felsefeye yer yoktur. Böylece özgün bir felsefe ve aklî düşünme
Batılılara özgü, onlara mahsus bir olguymuş gibi takdim edilir. Aslında ırkçı ve Avrupa-

19

merkezci bir ideolojiyi yansıtan bu yaklaşım, sadece Batılıların felsefe yapabileceği ve sadece
onların aklî olgunluk düzeyine erişebildiği şeklindeki düzmece ve bâtıl bir inanca yaslanır.
Bu anlayışın ve yaklaşımın etkilerini mesela ünlü çağdaş filozof ve felsefe tarihçisi B.
Russell’ın History of Western Philosophy (Batı Felsefesi Tarihi) adlı eserinde görmek
mümkündür. O, burada şöyle demektedir: “Arap felsefesi, özgün bir düşünce ortaya koyması
bakımından

önemli

değildir.

İbn

Sînâ

ve

İbn

Rüşd

gibi

kişiler,

temelde

yorumcudurlar/şârihtirler. Genel olarak söylenecek olursa, nispeten daha bilimsel filozofların
görüşleri, metafizik ve mantıkta Aristoteles ve Yeni-platonculardan; tıpta Galen’den;
matematik ve astronomide Yunan ve Hint kaynaklarından gelmiştir… Yüksek dönemlerinde
Muhammedî medeniyet, sanatlarda ve pek çok teknik konularda hayranlık uyandırıcıydı. Ancak
bu medeniyet, teorik meseleler üzerine bağımsız düşünebilme noktasında hiçbir kapasite
göstermemiştir. Bu medeniyetin küçümsenmemesi gereken önemi, onun sadece [antik ve
modern Avrupa medeniyeti arasında] bir aktarıcı olmasında yatmaktadır”9
Oryantalistler, İslâm dünyasıyla yakın ilişkilere girip bu dünyanın muazzam bilim ve felsefe
birikimiyle karşılaştıklarında ise şaşırmışlar ve tezleriyle uyumlu olabilecek bir açıklama
geliştirme yoluna gitmişlerdir. Bu açıklama yolu da daha ziyade, İslâm medeniyetinde görülen
yüksek düzeydeki bu birikimi, özellikle Antik Yunan’a bağlama şeklinde olmuştur. Şu ya da
bu şekilde İslâm bilim ve felsefesi, bizzat İslâm’ın tayin edici gücüne değil de –Russell’in
ifadelerinde de yansımasını bulduğu üzere- bir şekilde Antik Yunan’a veya Yunan geleneğine
geri götürülmeye çalışılmış, bu çerçevede İslâm dünyasındaki ürünlere bir dış kaynak bulma
yönünde aşırı ve zorlayıcı çabalar içerisine girilmiştir.
Burada tam olarak indirgemeci bir yaklaşımla karşılaşılmaktadır. Öyle ki, bazı durumlarda
dışarıdan bir kaynak bulunamadığında açık bir biçimde şöyle denilebilmiştir: Bu görüş ya da
teorinin kesin bir kaynağı bulunamasa da bu, Helenistik döneme ait şu an bilemediğimiz bir
metinde yer almış olmalıdır. Fakat ne ilginçtir ki, bu ve benzeri tarihçiler Antik Yunan bilim ve
felsefesi söz konusu olduğunda bir dış kaynak bulma çabasına girmemekte, oradaki başarıyı
“Yunan mucizesi” şeklindeki bir efsaneyle açıklayabilmektedirler. Üstelik Yunan bilim ve
felsefesinin oluşumunda Doğu’nun çok ciddi bir etkiye sahip olmasına rağmen böyle
yapmaktadırlar.

9

B. Russell, History of Western Philosophy (London: Routledge, 2004), s. 396-397.
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İşte İslâm medeniyetine yönelik bu oryantalist yaklaşım, İslâm’ın bilim ve felsefeye kaynaklık
edemeyeceği veya Müslümanların felsefe ve aklî düşünce üretemeyecekleri şeklindeki bir sahte
ilkeden hareketle, burada ortaya çıkan felsefî hareketi büsbütün tercümelere bağlamakta ve
İslâm felsefesinin başlangıcını bu kadîm birikimin İslâm dünyasına aktarılmasıyla
irtibatlandırmaktadır. Çeşitli saiklerle İslâm’ın felsefe ve bilime kaynak teşkil etmesini
görmezden gelen oryantalizm, İslâm ile felsefe ve bilim arasındaki açık ve aşikar ilişkiyi
örtmeye çalışmakta, böylece İslâm felsefesinin ortaya çıkışını, ancak Yunan kaynaklı eserlerin
Arapça’ya aktarılması neticesinde gerçekleştiğini savunmaktadırlar. Nitekim bir kısım
oryantalistin İslâm felsefesini “Arapça felsefe” olarak adlandırmasının gerisinde de aynı şekilde
bu anlayış yatmaktadır. Zira onlara göre İslâm dünyasındaki felsefeyi İslâm sıfatıyla
nitelendirmek, yani İslâm felsefesi olarak adlandırmak, bu felsefenin bir şekilde İslâm’la olan
köklü irtibatına vurgu yapmak anlamına gelmektedir. Oysa bu felsefe, Yunan kaynaklı eserlerin
Arapça’ya aktarılmasıyla ortaya çıktığından bu felsefeyi Arapça felsefe olarak adlandırmak
isabetli bir tutum olacaktır. Nitekim nispeten yakın zamanda yayınlanmış İslâm felsefesine dair
önemli bir eserin (The Cambridge Companion to Arabic Philosophy) girişinde şu ifadelere yer
verilmektedir: “Elinizdeki eseri, “İslâm” felsefesi yerine “Arapça” felsefe için bir rehber olarak
isimlendirerek tercüme hareketinin inkar edilemez önemine dikkat çekmeyi ümit ediyoruz. Bu
felsefe Arapça felsefedir, çünkü Yunan düşüncesinin, tüm güçlük ve karmaşıklıklarıyla birlikte
Arap diline tercüme edilmesiyle başlamıştır”.10
Batı’da özellikle Edward Said’in -Türkçe’de iki ayrı çevirisi bulunan- son derece önemli
Oryantalizm kitabıyla birlikte bu oryantalist zihniyet ciddi bir eleştiriye maruz kalmıştır. Bu ve
benzeri pek çok etkenle birlikte Batı’da klasik oryantalizmin ırkçı ve Avrupa-merkezci
yaklaşımı köklü bir sorgulamaya tâbi tutulmuştur. Bu çerçevede İslâm felsefesi tarihi
çalışmalarına yönelik olumlu sayılabilecek birtakım gelişmeler görülmüştür. Hatta Batı’da
İslâm felsefesine yönelik bu oryantalist yaklaşımlar, bizzat Batılı İslâm felsefesi tarihçileri
tarafından da eleştiri konusu yapılmıştır. Ancak yine de diğer alanlarda olduğu gibi İslâm
felsefesi alanında da tam olarak istenilen seviyeye gelinebilmiş değildir. Halen ciddi bir
oryantalist etki varlığını sürdürmektedir. Bu durum, birçok Müslüman İslâm felsefesi tarihçileri
arasında da kendini göstermektedir. Oryantalist zihniyet, günümüzde İslâm dünyasında ve tabii

10

Peter Adamson-Richard C. Taylor, “Giriş”, İslam Felsefesine Giriş, ed. Peter Adamson, Richard C.
Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 3.
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ülkemizde de eski şiddetinde olmasa da oldukça etkilidir. Nitekim Batı’da olduğu gibi İslâm
dünyasında da İslâm felsefesi tarihi kitapları açıldığında hemen ilk karşılaşılan şey, İslâm
felsefesinin kaynakları başlığı altında Antik Yunan’a ait veya Helenistik döneme ait kitapların
sıralanması olmaktadır. Bu durum, İslâm felsefesinin başlangıcının, hâlâ oryantalist ve
indirgemeci bir yaklaşımla ele alındığını göstermektedir.
Elbette İslâm bilim ve felsefesinin gelişiminde Kadîm birikimlerin büyük bir etkisi olmuştur.
Müslümanlar bilim ve felsefe üretirken Yunan, İran ve Hint kaynakları başta olmak üzere
birçok kültürden ve gelenekten istifade etmiştir. (Bu konu ileride daha geniş bir biçimde ele
alıncaktır). Bu da gayet doğal bir hâdisedir. Zira her toplum, bilim ve felsefe üretirken
kendinden önceki birikimlerden istifade eder. Nitekim Ortaçağ ve Modern dönemde Avrupa da
bilim ve felsefe üretirken İslâm dünyasından, burada üretilen bilim ve felsefeden önemli ölçüde
yararlanmıştır. İslâm bilim ve felsefesine ait sayısız kitap Arapça’dan Latince ve diğer dillere
tercüme edilmiştir. Ancak ‘yararlanma’ ile bir felsefî ve bilimsel gelişimi büsbütün farklı bir
kültür ve medeniyete indirgeme farklı şeylerdir.
İslâm felsefesinin İslâm dünyasında oluşumu ve başlangıcı noktasında burada bizim ileri
süreceğimiz tez şudur: İslâm dünyasında felsefe, kadîm/antik kültürlerden yapılan
tercümelerle başlamamıştır; aksine İslâm dünyasında tercüme hareketinden önce felsefe
başladığı için veya felsefî bir zihniyet ve hareket baş gösterdiği için bu tercüme işine
girişilmiştir. Zira hiçbir toplum, eğer daha önceden felsefî bir zihniyete sahip değilse, bu
manada bir alt yapıyı kendi içerisinde oluşturmamışsa, farklı kültürlerdeki felsefî birikime sahip
olma, bunları alımlama, eleştirme ve içselleştirme sürecine girişemez. Dolayısıyla büyük bir
maddî ve manevî/entelektüel gücü seferber etmeyi gerektiren, yoğun uğraşları ve köklü
kurumsallaşmayı lüzumlu kılan bir çaba ve motivasyon, ancak bu yöndeki dinamik, taze ve
canlı bir felsefî anlayış ve talep sonucunda ortaya çıkabilir.
İşte İslâm dünyasında da olan budur. Müslümanlar, tercüme hareketine girmeden önce bunu
gerçekleştirecek felsefî alt yapıya sahip olmuşlar ve ancak bunun ardından böyle bir tercüme
faaliyetine girişmişlerdir. Burada sorulması gereken şudur: Daha önce antik dünyanın birikimi
Arapça’ya aktarılmadığı halde ne oldu da İslâm’ın zuhurundan sonra Müslümanlar böyle bir
hareketi başlattı? O günün insanları, nasıl bir zihniyet dönüşümüne uğradı ve nasıl bir felsefî
yönelime sahip bulundu ki, felsefî ilimleri ve felsefî düşünceyi kendi dillerine aktarma yolunda
bir seferberlik başlattılar?
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Öncelikle belirtmek gerekir ki, İslâm dünyasındaki entelektüel ve bilimsel geleneklerin
gerek içeriğini gerekse ortaya çıkışını ve gelişimini anlamak için Kur’ân-ı Kerîm’i
anlamak şarttır. Zira Kur’ân, İslâm toplumunun herhangi bir toplum olarak değil ‘İslâm
toplumu’ olarak ortaya çıkışının varlık sebebi olduğu gibi, bu toplumda tezahür eden İslâm
düşüncesinin ve daha özelde İslâm bilim ve felsefesinin de varlık sebebidir. Kur’ân’ın varlık
verici oluşu, elbette İslâm düşünce ve bilimlerinin bütün gelişim çizgisini izah etmez. Gelişim
ve yetkinliğe ulaşma noktasında elbette birçok faktör yer almaktadır. Burada vurgulanmak
istenen şey, Kur’ân’ın gerek form gerekse içerik bağlamındaki tayin edici çerçevesi ve
paradigmasıdır.
Konumuz gereği hassaten İslâm felsefesini ele aldığımızda Kur’ân’ın böyle bir felsefenin
zuhurunun ana sebebi ve başlatıcısı olduğu açıktır. Zira hitap ettiği insanları köklü bir zihinsel
ve eylemsel dönüşüme uğratan Kur’ân, nazil olmaya başladığı andan itibaren felsefe yapmaya
bir çağrıda bulunduğu gibi, felsefe yapmanın ve felsefî düşünmenin zemini ve imkanını da
ortaya koymuştur. Vahye dayalı bu Kitap, felsefe yapmak için gerekli olan ufku gösterdiği gibi,
felsefe için lüzumlu olan kavramsal, önermesel, ilkesel, gâyesel ve yöntemsel alt yapıyı da
oluşturmuştur.

Elbette Kur’ân’da Yunanca kökenli olan felsefe kelimesi geçmemektedir. Ancak, insanın
felsefe yapması için felsefe adının ortaya çıkmasına zaten gerek yoktur. Felsefe yapmak temel
bir insanî eylem olup insanın olduğu her yerde şu ya da bu adla felsefe de yapılır. Bu bağlamda
burada söylenilmek istenen şey, Kur’ân’ın, insandaki felsefe yapma potansiyelini belirli bir
doğrultuda ve mihverde harekete geçirmiş olduğudur. Kur’ân’ın ilk muhatapları bu vahyî
çağrıya kulak vererek Allah, âlem, insan, bilgi ve değerler gibi pek çok felsefî mesele içerisine
girmişler ve bu çerçevede hakikate ve iyiye ulaşma noktasında aklî bir çabada bulunmuşlardır.

Kur’ân, elbette bir bilim ve felsefe kitabı değildir. Ancak onun bilimsel ve felsefî meselelerden
büsbütün uzak olduğunu söylemek de büyük bir yanılgı olur. Zira Kur’ân, metafizikten fiziğe,
ahlâktan siyasete kadar pek çok konuda bildirimde bulunmuş, muayyen küllî kaideler getirmiş,
kendisine muhâtap olanların önceki düşünüşlerini ve düşünüş biçimlerini belirli temellerde
reddederek yeni bir düşüncenin ve düşünme biçiminin kurulmasına yol açmıştır.
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Burada dinin bir inanç alanı olduğu, dolayısıyla da inanmanın olduğu yerde aklî düşünmeye,
sorgulamaya, eleştiriye vb. özelliklere dayanan felsefenin Kur’ân’a muhatap olmakla ilişkili
olamayacağı şeklinde bir itirazda bulunulabilir. Böyle bir itiraz esasen Kur’ân’ın mesajını tam
olarak kavrayamamanın bir neticesidir. Zira Kur’ân, hiçbir dinî metinde görülemeyecek bir
şekilde, dinî inancı bile aklî bir temele dayandırmak istemektedir. Öyle ki, Kur’ân bir çok
âyette, küfrün ve inkarın kaynağını akletmemeye dayandırırken imanın kaynağını da akletmeye
dayandırmaktadır. Bundan dolayıdır ki, Kur’ân, akletmeye ve düşünmeye ilişkin sayısız
bildirimlerde bulunur ve vahyî bildirimlerin ancak akleden ve düşünenler tarafından
anlaşılabileceğini belirtir.

Bu bağlamda Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944),
gerçekliğin bilgisini edinme ve Kur’ân ve vahyî bilgiyle ilişki noktasında akla zorunlu bir rol
vermiştir. Kitâbü’t-Tevhîd adlı eserinde, körü körüne başkasına uymanın ve bir dine
bağlanmanın (taklit) mazur görülebilecek bir davranış olmadığını kaydeden Mâtürîdî, inancın
kaynağını oluşturan ya da bir inanca davet eden kişinin, iddiasının doğruluğunu kanıtlayan ve
akla hitap eden karşı durulmaz bir delile sahip bulunması gerektiğini belirtmektedir. O, sadece
nesne ve olayların gerçekliklerinin (hakâiku’l-eşyâ) bilinmesinde değil, dinin tanınıp
öğrenilmesinde de aklı zorunlu bir vasıta kabul etmekte ve akıl yürütmenin peygamberlik
iddiasında bulunanların bu iddialarında doğru olup olmadıklarını tayinde de esaslı bir işlev
gördüğünü ifade etmektedir. Bu, gerçek din ile bâtıl din arasındaki ayırımın akla dayandırılması
anlamına gelmektedir. “Nitekim Allah, kendi katından olduğu hârikulâde delillerle sabit olmuş
şeyleri bu akıl yürütme yöntemine bağlı olarak delillendirmiştir…Şunu da belirtmeliyiz ki
Allah çeşitli âyetleriyle istidlâli emretmiştir”. Pek çok âyet “istidlâle teşvik etmiş, duyulur âlem
aracılığı ile duyulmayanı anlamayı gerekli kılmış, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi emretmiş ve
bu yöntemin kişileri gerçeğe vâkıf kıldığını, onlara isabetli yolu gösterdiğini haber vermiştir”.
Zaten “akıl yürütmeyi inkâr eden kimsenin elinde onu reddetmek için akıl yürütmekten başka
bir kanıt yoktur. Bu da istidlâlin gerekliliğinin bir delilidir”. Ayrıca “nesne ve olayların meşrû
oluşu veya olmayışı, kötü fiillerle iyi fiiller, bütün bunlar hakkında duyuların algılayışı ve
haberlerin gelişinden sonra bile –şayet algı ve haber her yönüyle irdelenecekse- elde
edilebilecek nihaî bilgi sadece akıl çerçevesindedir”. O halde evrendeki hikmetin ve düzenin
kavranması, onun yaratıcısının bilinmesi ve iyi ve güzel olanları bilerek bunlara uygun
davranışlar geliştirilmesi ancak akıl yürütmeye ve düşünmeye bağlı olarak söz konusu olabilir.
Dahası “imanla mükellef olmak ancak aklın mevcudiyetiyle gereklilik kazanır, bunun yanında
imanı oluşturan hususların mâhiyetinin bilinmesi de yine aklın tefekkür ve istidlâli ile imkân
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dâhiline girer; bu ise zihnin bir fonksiyonundan ibarettir; iman da aynı statüye dâhildir”. Bu
bakımdan bilgi, imana götüren temel bir vasıtadır.11
Yine Zâhirî mezhebinin en büyük temsilcisi olan İbn Hazm (ö. 456/1064) da, İslâm dininin
kesin kanıtlara başvurularak doğrulanması ve savunulması gerektiğini belirtmektedir. O, itikadî
konuların doğru olarak anlaşılmasına zemin hazırlamak amacıyla Aristo’nun mantığa dair
eserlerinin açıklaması mâhiyetinde olan ve mantık ilminin önemini göstermek, mantık ve
felsefe hakkındaki yanlış değerlendirmeleri gidermek için et-Takrîb li-haddi’l-mantık ve elFasl gibi eserler kaleme almıştır. Allah’ın varlığı, dinî hükümlerin kendi delillerinden
çıkarılması, ilahî kelâmın anlaşılması, hak ile bâtılın ayırt edilmesi gibi konularda gerekli
olduğundan mantık ve felsefe bilgisini İslâm âlimleri için vazgeçilmez bir şart olarak kabul
eden İbn Hazm, el-Fasl adlı eserinde, felsefe yapmanın amacını, “hakikat ile erdemin
mahiyetini öğrendikten sonra nefsi bu doğrultuda ıslah edip dünya ve âhiret mutluluğuna
erişmek” şeklinde açıklamış ve böylece felsefe ile dinin aynı noktada birleştiğini söylemiştir.
Ona göre din âlimleriyle filozofların görüşlerini mukayese etmek bizi böyle bir sonuca götürür.
Yine ona göre felsefe, kesin kanıta (burhân) dayanır; din ise vahye dayanmakla birlikte bütün
iddialarını kesin aklî delillerle kanıtlamaya çalışır ve getirdiği delillerin tartışılmasını ister.
Bilgiyi duyu verilerine, apaçık aklî ilkelere veya bunlara dayanan kesin kanıtlara bağlı olarak
bir şeye olduğu gibi inanmaktır şeklinde tanımlayan İbn Hazm, bir varlık ve olay hakkında
beslenen inancın, ancak sözü edilen kanıtlara dayanması durumunda doğru bilgi olabileceğini
ortaya koyar. Ona göre kanıttan yoksun bir inanç ise, bilgi sayılamaz. Bundan dolayı her bilgi,
aynı zamanda bir inanç iken, her inanç bir bilgi değildir. İnsanın varlık ve olayları tanıyıp tahlil
etmesinin yanı sıra dinî bilgilerin doğru olup olmadığını bilmesi de aklî bilgilerle mümkün
olur.12
Meseleyi Gazzâlî de benzer bir biçimde algılamıştır. Pek çok eserinde aklın değerine ve
önemine vurgu yapan Gazzâlî’ye göre vahiy bir bina, akıl ise, bu binanın temelidir. Bina
olmadığı müddetçe temel, bir anlam ifade etmeyeceği gibi, temel olmadan da binanın ayakta
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Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002),
3, 4, 9, 13, 14, 493, 495. Ayrıca bk. Hanifi Özcan, Mâtürîdî’de Bilgi Problemi (İstanbul: Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1993), 70-77, 125-128, 131-151.
12 Bk. Yusuf Şevki Yavuz, “İbn Hazm: İtikadî Görüşleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul 1995), XX, 52-53. Ayrıca bk. George F. Hourani, Reason and Tradition in Islamic Ethics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1985), 168 vd.

25

kalması mümkün değildir. Gazzâlî, akıl adına vahye karşı çıkmaya itiraz ettiği gibi, vahiy adına
aklı reddetmeyi de şiddetle eleştirmektedir. Ona göre aklı inkar eden kişi, dini de inkar etmiş
olur. Çünkü dinî bilginin doğruluğu ancak akılla bilinebilir. Aklî delil tasdik edilmezse, gerçek
peygamber (nebî) ile sahte peygamber (mütenebbi), doğru sözlü ile yalancı arasındaki farkı
anlamanın imkânı kalmaz. Dinin doğruluğu akılla sabit olduğuna göre, dine dayanarak aklı
inkâr etmek asla söz konusu olamaz.13
Farklı kesimlerden alınan bu üç örnek, inanmanın ya da dinin olduğu yerde akla ve akletmeye
yer olamayacağı, dolayısıyla da felsefe yapmaya giden yolun kapalı olacağı şeklindeki bir
itirazın Kur’ânî mesaj söz konusu olduğunda nasıl geçersiz kaldığını gösteren tarihsel
tanıklıklardır. İslâm düşünce tarihinde bu ve benzeri sayısız örnek söz konusudur. Böyle bir
algının oluşmasında elbette ki, Kur’ân’ın aklî düşünme ile bir dine bağlılık ve iman arasında
güçlü ve vazgeçilmez bir ilişki kurması temel etkendir.
Kutsal kitaplar içerisinde akletmeye, düşünmeye ve bilmeye en çok vurgu yapan kitabın
Kur’ân-ı Kerîm olduğu nesnel bir hakikattir. Pek çok âyet, insanı çeşitli nesne ve olgular
üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru
sonuçlara varmaya yönlendirmektedir (meselâ bk. el-Bakara 2/164; el-Mü’minûn 23/80; elMü’min 40/67; el-Mülk 67/3; el-Ğâşiye 88/17-20). Dahası Kur’ân, bir yandan gerçekliğe dair
bütüncül bir açıklama getirirken, diğer yandan insanın kendi entelektüel kapasitesiyle bu
gerçekliğe ilişkin sağlıklı bir bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Bir başka ifade ile Kur’ân,
muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan, bu verilerin
gerçekliğini zihnî yetenekleriyle tahkik edip bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan
hakikate varmalarını istemektedir.
Akla, kesin kanıta (burhân) ve bilgiye dayalı bir inancı öngören Kur’ân (meselâ bk. el-Bakara
2/170; el-Mâide 5/104; el-Enbiyâ 21/24) belirli merci ve otoritelere körü körüne uymayı
reddederek kendisini de sorgulamaya açmakta ve aynı zamanda dinî bilginin aktarıcısı olan
peygamber ve Kur’ân’ın da doğru ve hak olup olmadığını düşünmeye ve araştırmaya
çağırmaktadır (meselâ bk. en-Nisâ 4/82; Yûnus 10/16; en-Nahl 16/43-44). Elbette Kur’ân, son
tahlilde muhataplarından, kendisinin Allah katından indirilmiş hak bir kitap olduğuna şeksiz
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şüphesiz iman etmelerini ve ona uymalarını istemektedir. Ama o, gerçek bir imanın körce ve
dogmatik bir biçimde değil, aksine akla, kanıta ve bilgiye dayalı olarak gerçekleşmesini talep
etmektedir. Bu bağlamda Kur’ân, aklı kullanmaya o kadar önem vermektedir ki, imanın karşıtı
olan küfrün/inkârın ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir takım olumsuzlukların ancak aklı
kullanmamaktan kaynaklandığını sarahaten belirtmektedir (bk. Yûnus 10/100). Yine o, açık bir
biçimde, öte dünya azabına maruz kalmayı da düşünmemeye bağlamaktadır (bk. el-Mülk
67/10).
Entelektüel bir etkinlik olarak Kur’ân’da çok sık anılan akletme, sadece teorik alanı değil, aynı
zamanda pratik alanı da içermektedir. Bir başka ifade ile akletme, hem ilmî hakikatlere hem de
ahlâkî ve pratik erdemlere ulaşmayla ilgilidir (meselâ bk. Âl-i İmrân 3/118; el-En’âm 6/151;
el-A’râf 7/169). Bu bakımdan da terim (akletme), Kur’ân’da düşünme etkinliğini en kapsamlı
şekliyle ifade etmektedir. Kur’ân’da düşünme etkinliğini ifade eden kelimeler kuşkusuz ki,
insanın bilme çabasıyla birlikte ele alınmaktadır. Nazar, re’y, tefekkür, tezekkür, tedebbür,
tefekkuh ve i‘tibar gibi düşünmeyle ilgili çok çeşitli terimler gibi “bilmek” ve “bilgi” anlamına
gelen ilim kelimesi ve türevlerinin de Kur’ân’da yoğun bir biçimde kullanıldığı görülmektedir.
Bu çerçevede sadece Kur’ân’da ilim ve ondan türeyen kelimeler yaklaşık 750 yerde geçmekte
ve bu geniş kullanım ayrıca hadislerde de yer almaktadır. Kur’ân’ın akletmeye, düşünmeye ve
bilmeye kendi bütünlüğü içerisinde merkezî bir konum vermesi ve buna bağlı olarak güçlü bir
kavram ve önerme dünyası oluşturması, Rosenthal’in Knowledge Triumphant adlı eserinde de
işaret ettiği üzere İslâm’ın erken sayılabilecek bir döneminde dinî ve aklî bilimlerin vücut
bulmasına ve gelişmesine yol açmıştır.
Bir bütün olarak Kur’ân’a bakıldığında onun, felsefe yapmayı bizzat doğuran vurguları şu
şekilde başlıklandırılabilir:

1. Eleştirinin ve eleştirel tavrın zorunluluğu: Kur’ân salt otoriteye dayalı bir düşünce ve inanç
geliştirmeyi reddeder ve bu sebeple geleneğe dayalı, salt gelenekte bulunduğu için kabul edilen
anlayışların sorgulanmasını gerekli görür. Düşüncenin gelenek, atalar ve benzeri bir otoriteye
dayandırılarak doğrulanması ilkesini cahilî görerek bunu açıkça reddeder.

2. Akletmenin ve aklî düşünmenin zorunluluğu: Kur’ân bizzat kendisine olan inancı dahi, aklî
bir temele oturtmaya çalışır. İman gibi küfrü de doğrudan akılla, yani aklı kullanmayla ya da
aklı kullanmamayla ilişkilendirir. Aklî düşünmeyi vahiy konusunda olduğu gibi, dış dünyadaki
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gerçekliğin kavranmasında da temel bir referans noktası olarak görür. Bu çerçevede vahyî
bilgiyi aklî bilgiye bir alternatif olarak sunmaz. Aksine vahyî bilgiyi akıl için bir rahmet ve
destek olarak belirler. Akılla vahiy arasında asla bir karşıtlık koymaz.

3. Mantıksal tutarlılığın/doğruluğun gözetilmesi: Kur’ân, mantıksal olarak tutarlı olmayı
hakikatin bilgisinin elde edilmesinde önemli bir kriter olarak belirler. Vahye karşı eleştiri
yöneltenlerin eleştirilerindeki mantıksal çelişkileri ortaya koyarak onları mantıksal açıdan
tutarlı olmaya davet eder ve bu konuda pek çok örnek sergiler. Dahası o, Kur’ân’ın Allah
tarafından indirilmemiş olması durumunda içerisinde pek çok tutarsızlık ve çelişki bulunması
gerektiğini söyleyerek bizzat kendisini mantıksal tutarlılık açısından denetlenmeye açar ve
çelişkisizliği bir gerçeğin temel kriterlerinden biri olarak vazeder. Böylece o, muhataplarında
mantıksal açıdan tutarlı olunması, fikirler arasında çelişkinin bulunmaması yönünde ciddi bir
bilinç geliştirir.

4. Olgusal doğruluğun gözetilmesi: Kur’ân, insanî tefekkürü kendi içerisinde kapalı bir sistem
olarak öngörmez. Aksine akletme, eleştiri ve sorgulama gibi insanî entelektüel faaliyetlerin dış
dünya ile sağlamasının ve kontrolünün yapılmasını gerekli görür. Bu çerçevede düşünme ile
olgular arasındaki irtibatın ve uyumun kurulmasına ve geliştirilmesine zemin hazırlar ve teşvik
eder. Bundan dolayıdır ki, “gemilerin denizde yüzüşü”nden, “devenin yaratılışı”na, göğün
mükemmelliğinin gözlemlenmesinden, dağların sabit yapısına, bitkilerin büyümesinden geçmiş
toplumların yaşadıklarına, insan ruhundaki duygu ve duygulanımlardan gece ile gündüzün
oluşumuna kadar fiziksel, astronomik, psikolojik, antropolojik, sosyolojik ve benzeri pek çok
alandaki olgulara göndermede bulunur ve bunlar üzerinde düşünülmesini, kıyaslarda ve
çıkarımlarda bulunulmasını ister. Böylece düşünmenin hangi düzlemde olursa olsun mutlaka
vakıaya dayandırılmasını ve bu çerçevede duyuların kullanılmasını talep eder.

5. Kesin kanıt getirmenin lüzumu: Kur’ân muhataplarından bir düşüncenin ya da iddianın
doğrulanmasını ister. Temelsiz bir iddianın meşruiyetini sorgular. Bu bağlamda aklî ya da
olgusal bir biçimde kesin olarak kanıtlanmamış fikrin ya da iddianın geçersizliğini vurgular. Şu
âyet meâli bunu açıkça bir kriter olarak belirler: “Deki: Doğru iseniz kesin kanıtınızı (burhân)
getirin” (Bakara 2/111; Enbiya 23/24).
6. ‘Bilgi’nin diğer bilişsel yapılardan ayrıştırılması: Kur’ân, yakîn ve bilgi ile zan, şüphe ve
cehâlet arasını ayrıştırarak bir inancın ve görüşün kesinlik ve doğruluk kriterlerine uygun
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olmasını gerekli kılar. Bu çerçevede her inanç ve görüşün ‘bilgi’ düzeyine erişemeyeceğini
göstererek, bilgi ile boş inanç ve kuruntular arasına bir sınır çeker. Zanna uymayı ve “zannın
peşine düşme”yi kesin bir biçimde yasaklar.

Kur’ân’a muhatap olan ilk Müslüman kuşağın felsefî bir zihinsel oluşuma ve faaliyete
girişmesini temin eden küllî prensipler elbette bunlarla sınırlandırılamaz. Bunların ötesinde
daha birçok husus, Müslümanlar arasında felsefenin ortaya çıkışında önemli bir etki yapmıştır.
Ancak sadece burada sıralananlar bile, okuma yazma dahi bilmeyen bir toplumda nasıl bir
entelektüel dönüşüm ve devrim gerçekleştiğinin ipuçlarını vermeye yeterdir. Yukarıda
sıralanan bu vurgular ve kazanımların herhangi bir toplumda elde edilebilmesi yüzyılları alırken
Müslümanlar, vahiy sayesinde çok kısa bir zaman sürecinde felsefe ve bilim yapma için
gereken ciddi bir altyapıya kavuşmuşlardır. İşte bu durum, onların daha İslâm’ın ilk
yüzyıllarında gösterdikleri büyük felsefî ve ilmî başarılarının da temel sebebidir.
Anlaşılacağı üzere Kur’ân, bir taraftan metafizik, fizik, ahlâk, siyâset ve benzeri pek çok alanda
açıklamalar yaparak felsefî konulara ve meselelere doğrudan muhataplarını dâhil etmiş, diğer
taraftan da akletme, kanıt getirme, eleştirme, sorgulama, körü körüne otoriteye boyun eğmeme
gibi yukarıda sıralanan küllî ilkelerle Müslümanların felsefe yapmalarını teşvik etmiş ve hatta
bunu zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede o, felsefe eylemini gerçekleştirme noktasında kavramsal,
ilkesel, gâyesel ve yöntemsel açılardan bir zemin ve paradigma oluşturmuştur.
İslâm felsefe tarihi içerisinde Kur’ân ile felsefe arasındaki bahsettiğimiz ilişkiye farklı
Müslüman filozoflar da dikkat çekmiştir. Mesela Endülüs’te Başkadılık görevinde bulunmuş
ünlü filozof ve fakîh İbn Rüşd, Faslu’l-makâl adlı eserinde, Kur’ân ile felsefe yapma arasındaki
ilişki üzerinde durmuş ve Kur’ân’ın felsefe yapmayı farz kıldığını açıkça belirtmiştir. İbn
Rüşd’e göre felsefe yapma eylemi (fi‘lü’l-felsefe), Yaratıcısına delâlet etmeleri
bakımından varlıklar üzerinde, yani yaratılmışlar üzerinde aklî olarak düşünmekten
başka bir şey değildir. Kur’ân pek çok âyetinde aklederek, akıl yürüterek, aklî çıkarımlarda
bulunarak varlıkları ve Allah’ı bilmeyi emrettiğinden dolayı, bütün bunları yapmak anlamına
gelen felsefeyi de emretmiş olmaktadır.14
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Buraya kadar ortaya konulanlar, Kur’ân üzerine yoğunlaşmaktaysa da İslâm’da felsefenin
ortaya çıkış sürecini sadece onunla irtibatlandırmak da doğru değildir. Kur’ân yanında Hz.
Peygamber’in açıklamalarının da İslâm’da felsefenin ortaya çıkışında önemli bir etkide
bulunduğunda kuşku yoktur. Kur’ân’ı en iyi bilen ve anlayan bir kişi olarak Hz. Peygamber,
pek çok konuda olduğu gibi, aklî düşünme, bilgi ve hikmete dair söylediklerinde de tam bir
örneklik teşkil etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber’in, “Elbette göklerin ve yerin yaratılışında,
gecenin ve gündüzün gidip gelişinde akıl sahipleri için ibretler vardır” (Âl-i İmrân 3/190)
âyetini okuduğu halde içeriğini düşünmeyenleri kınadığına dair rivayet, ilgili ayeti açıklayan
klasik tefsirlerde yer almaktadır. Yine onun varlık, doğa, insan, toplum ve değerlere ilişkin
yapmış olduğu izahat, İslâm felsefesinin içeriğini oluşturan en önemli etkenler arasında
zikredilmelidir.
Burada şu hususun altını çizmek gerekir ki, felsefe yapma noktasında ashap eşit düzeyde
değildi. Zira felsefe yapma aynı zamanda insanî bir yetenek olduğundan ve bu yetenekler de
farklılık arzettiğinden ashap da felsefe yapma bakımından farklı düzeylerde idi. Bu durum
bugün böyle olduğu gibi geçmişte de böyle olmuştur. Bu, insanî bir olgu olarak kendini
göstermektedir. Dolayısıyla ashap içerisinde belirli kişilerin bu alanda öne çıktığı söylenebilir.
Bunlar arasında özellikle Hz. Ömer ile Hz. Ali’yi burada zikretmek gerekir. (Ancak üzülerek
belirtmek gerekir ki, Alparslan Açıkgenç’in de işaret ettiği gibi,15 bu ilk kuşak İslâm düşünür
ve filozoflarının görüşlerini bir felsefe tarihi içerisinde yer alacak şekilde inceleyen bir eser
bulunmamakta, bundan dolayı da İslâm felsefe tarihi yazımında önemli bir boşluk doğmaktadır.
Böyle bir boşluğun giderilmesinde sağlıklı bir felsefe tasavvurunun oluşması yanında
oryantalist bakış açılarının terk edilmesi de önem arzetmektedir).
Hz. Peygamber hayatta iken İslâm felsefesi oluşumuna başladığı gibi onun vefâtından sonra da
bu oluşum sürecini devam ettirmiştir. Özellikle Hz. Osman’ın (ö. 35/656) şehid edilmesi, daha
sonra Cemel Vakası ve Sıffîn savaşıyla birlikte Müslümanlar arasında baş gösteren önemli
ihtilaflar, yeni teorik ve pratik soru ve sorunları da gündeme getirmiştir. Bu çerçevede Kitap ve
Sünnet’ten alınan ilke ve hükümlerin açıklanması ve yorumlanmasındaki farklılıklar yanında
insanın özgürlüğü, kader, yönetim sorunu, imanın yapısı, tevhîdin anlamı, Allah’ın sıfatları vb.
bir takım spesifik sorunlar felsefede yeni yönelimlerin doğmasına yol açmıştır.
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Ayrıca fetihler yoluyla Müslümanların coğrafî olarak genişlemeleri de felsefî hareketin
büyümesinin sebepleri arasındadır. Zira fethedilen topraklarda çok farklı inanç ve kültür
guruplarıyla karşılaşan Müslümanlar, bir yandan aklî zeminde kendi inançlarını ve
düşüncelerini savunmak ve bunları rasyonel bir biçimde temellendirmek, diğer yandan da kendi
görüş ve inançlarıyla ters düşen fikirleri eleştirmek için felsefe yapma gibi bir zorunlulukla
karşı karşıya kalmışlardır.

Bu süreçte belirli anlayış, görüş ve düşüncelerini temellendirme ihtiyacında bulunmayan
Müslümanlar, böyle bir karşılaşma ardından rasyonel bir gerekçelendirme çabası içerisine
girmişlerdir. Tabii ki, bu süreci, salt savunmacı bir faaliyet olarak düşünmemek gerekir. Aksine
farklı kültürlerle karşılaşma aynı zamanda düşüncelerin bütünlükçü ve daha sistemli bir yapıya
kavuşturulmasına da zemin hazırlamıştır. Böylece bu dönemde kelâm adı verilen bir felsefî
yapının müstakil olarak ortaya çıktığına şahit olunmaktadır. Nitekim I/VII. asrın sonu ile
II/VIII. asrın başlarındaki ilk fikir hareketlerinin hemen ardından, Mu’tezile mezhebi bir felsefî
‘ekol olarak’ kendini göstermiştir. Yine II/VIII. asrın başlarından itibaren Cebriyye, Müşebbihe
ve Mücessime gibi düşünce ekolleri de ortaya çıkmıştır. I/VII. asrın sonu ile II/VIII. asrın
başlarındaki bu ve benzeri felsefî ekoller –ki, bunlar kelâmî felsefe ekolleri olarak
adlandırılmaktadır- ve görüşleri kelâm ilmi ve mezhepler tarihi içerisinde incelendiğinden biz
burada bunlara sadece atıfta bulunmakla yetiniyoruz. Ancak (Tasavvuf gibi başka disiplinlerde
olduğu üzere) Kelâm adı altında da tarihi süreç içerisinde metafizikten tabiat felsefesine, bilgi
teorisinden ahlâk felsefesine kadar dünya çapında büyük felsefeler üretilmiş olduğu hassaten
vurgulanmalıdır.
I/VII. asrın sonu ile II/VIII. asrın başlarında İslâm felsefe geleneğinin teşekkülüne ciddi
anlamda katkıda bulunanlara örnek olarak şu isimler zikredilebilir: Muhammed b. Hanefiyye
(ö. 81/700), Ma‘bed el-Cühenî (ö. 83/702), Urve b. Zübeyr (ö. 93/712), Ömer b. Abdülaziz (ö.
101/720), Ebân b. Osman (ö. 105/723), Hasan el-Basrî (ö. 110/728), Vehb b. Münebbih (ö.
114/732), Atâ b. Ebû Rebâh (ö. 114/732), Hammâd b. Ebû Süleyman (ö. 120/738), Gaylan edDımaşkî (ö. 123/740), Cehm b. Safvân (ö. 128/746), Vâsıl b. Atâ (ö. 131/748).16

16

Alparslan Açıkgenç, İslâm Medeniyetinde Bilgi ve Bilim (İstanbul: İSAM Yayınları, 2008), 65-66.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerin hangisi ‘İslâm felsefesi’nin doğru bir tanımını verir?
A. İslâm felsefesi Arapça yazılmış felsefedir.
B. İslâm felsefesi İslâm dininin felsefesidir.
C. İslâm felsefesi İslâm kültür ve medeniyetinde üretilmiş felsefedir.
D. İslâm felsefesi Kur’an’ın ortaya koyduğu felsefedir.
E. İslâm felsefesi İslâm dünyasında Kur’ân’dan bağımsız olarak üretilen felsefedir.
2. Aşağıdakilerden hangisi İslâm felsefesi için söylenemez?
A. İslâm felsefesi İslâm toplumları içerisinde üretilen bir felsefedir.
B. İslâm felsefesi İslâm dininin felsefesi olduğundan eleştirilemez.
C. İslâm felsefesi İslâm’dan pek çok unsur almıştır.
D. İslâm felsefesindeki İslâm nitelemesi, bu felsefeyi diğer felsefelerden ayırmada kullanılır.
E. Kur’ân, İslâm felsefesinin varlık sebebidir.
3. ‘Felsefe’ kelimesine hangi kültür ve medeniyet kaynaklık etmiştir?
A. Hint

B. Yunan

D. İran

C. Arap

E. Türk

4. İslâm dünyasında ‘felsefe’ ile eşanlamlı olarak hangi ad kullanılmıştır?
A. Fıkıh

B. Kelâm

C. Hikmet

D. Usûl

E. İlahiyat

5. ‘İslâm felsefesi’ tabiri, hangi yüzyılda yaygın bir biçimde kullanılmıştır?
A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

E. XX

6. “………………………….Kur’an’da yaklaşık 750 yerde geçmektedir.”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fıkh kelimesi ve türevleri
B. taakkul kelimesi ve türevleri
C. İlim kelimesi ve türevleri
D. İman kelimesi ve türevleri
E. Tasdik kelimesi ve türevleri
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7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın istediği zihinsel bir tavrı yansıtmaz?
A. Eleştirel bakışın zorunluluğu
B. Mantıksal tutarlılığın sağlanması
C. Olgusal doğruluğun gözetilmesi
D. Kanıt getirmenin gerekliliği
E. Geleneğin sorgulanmaması.
8. Aşağıdaki filozoflardan hangisi Kur’ân’ın felsefe yapmayı farz kıldığını açıkça
söylemiştir?
A. Kindî

B. Fârâbî

C. İbn Haldûn

D. İbn Rüşd

E. İbn Hazm

9. Aşağıdakilerden hangisi İslâm felsefesinin başlangıç dönemini doğru bir biçimde verir?
A. Sahabe dönemi
B. Tâbiûn dönemi
C. Emevîler dönemi
D. Abbasîler dönemi
E. Büveyhîler dönemi
10. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında görülen ilk felsefe ekolleri içerisinde yer
almaz?
A. Mutezile
B. Cebriyye
C. Mücessime
D. Müşebbihe
E. İşrâkiyye

CEVAPLAR: 1 C, 2 B, 3 B, 4 C, 5 E, 6 C, 7 E, 8 D, 9 A, 10 E

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
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İslam Felsefesinin, İslâm kültür ve medeniyeti içerisinde geliştirilmiş felsefelerin genel adı
olduğu açıklandı. Bu felsefeye “Arap Felsefesi” denilmesinin ne tür sonuçlar doğuracağı
üzerine duruldu. İslâm felsefesinin, sadece felâsife olarak adlandırılan belirli bir kesimin ortaya
koyduğu eserlerle sınırlı olarak incelenemeyeceği ve hemen hemen her alanda ve disiplinde
karşılaşılabilecek bir olgu olduğu anlatıldı. İslam Felsefesinin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi
verilerek, İslâm dünyasında felsefe, kadîm/antik kültürlerden yapılan tercümelerle
başlamadığı; aksine İslâm dünyasında tercüme hareketinden önce felsefe başladığı için veya
felsefî bir zihniyet ve hareket baş gösterdiği için bu tercüme işine girişildiği işlendi.
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2. İSLÂM FELSEFESİNİN AÇILIMI VE GELİŞİMİ: ‘TERCÜMELER
DÖNEMİ’
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde İslâm felsefesinin tercümeler yoluyla diğer felsefî ve bilimsel geleneklere açılımı
ve böylece gelişimi üzerinde durulacaktır. Bu yapılırken özellikle İslâm felsefesinin dış
kültürlerle ilişkisini sağlayan tercüme hareketi ele alınacaktır. Burada tercümelerin ortaya
çıkışı, gelişimi, hangi antik kültürlerden yapıldığı gibi bir takım konulara temas edilecektir.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İslam
felsefesinin
başlangıcı, diğer
disiplinlerle olan
ilişkisi

İslam
felsefesinin diğer
İslam disiplinleri
arasındaki yeri
hakkında bilgi
sahibi olarak,
disiplinler arası
bir bakış
kazanır.

Konu ile ilgili
okuma metinleri
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tercüme



Emevîler



Abbâsîler



Antik Yunan ve Helenistik Dönem Bilim ve Felsefesi



İran-Sasanî Bilim ve Felsefesi



Hint Bilim ve Felsefesi



Beytü’l-hikme



Yunanca



Süryanice
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2. İSLÂM FELSEFESİNİN AÇILIMI VE GELİŞİMİ: ‘TERCÜMELER DÖNEMİ’
2. 1. Tercümeler Döneminin Anlamı ve Önemi
İslâm felsefesi, Kur’ân ve Hz. Peygamber’in açtığı yolda hak ve hakikat, bilgi ve hikmet
anlayışı temelinde bir bütün olarak varlığın kavranması ve erdemli bir hayatın
gerçekleştirilmesine yönelik bir hareket olarak ortaya çıktı. Böyle bir hareket, esasen, nereden
gelirse gelsin gerçeğin bilgisinin sahiplenilmesi gerektiği düşüncesine bağlı olarak farklı
entelektüel ve bilimsel birikimlere açılmayı lüzumlu gördü. Yine bu felsefî hareket “hikmet,
mü’minin yitik malıdır” anlayışıyla İslâm öncesi birikimlerden istifadeyi yadırgamadığı gibi
tam tersine bunları edinme konusunda köklü bir atılımda bulundu. Müslümanlar varlığın ve
eşyanın anlaşılması ve bilinmesi noktasında kadim felsefî ve bilimsel birikimlerden ileri
düzeyde yararlandı. Büyük Osmanlı âlim ve filozofu Kâtip Çelebi’nin (ö. 1069/1639) dediği
gibi “Müslümanlar için varlıkların gerçeğini bilmek önemlidir diye Emevîler ve Abbas-oğulları
devirlerinde evâ’il kitaplarını çevirip Arapçaya döndürdüler. Yaratılışları sağlam ve akılları
başlarında olan, doğru düşünen kimseler bunları her devirde okuyarak elde edip öğrenmekten
geri kalmadılar”.17 Sonuçta Emevîlerden itibaren küçük çapta başlayıp Abbâsîler döneminde
gelişerek devam eden bir tercüme faaliyeti ve hareketi içerisine girildi. Özellikle III/IX.
yüzyılda merkezini Bağdat’ın oluşturduğu büyük bir tercüme hareketi gerçekleşti ve bu IV/X.
yüzyıla kadar yoğun bir biçimde devam etti.
Elbette ki, İslâm dünyasında görülen tercüme hareketi, salt teorik ve entelektüel bir gâyeye
matuf olarak izah edilemez. Böyle büyük bir hareketin siyasî, ideolojik, iktisadî, sosyal ve
benzeri birçok etkeni bulunmaktadır. Ancak bu hareketin ortaya çıkışında ve gelişiminde belirli
bir felsefî bakışın ve anlayışın tayin edici olduğunda kuşku yoktur. Zira muayyen bir felsefî
olgunluğa erişememiş toplumların İslâm dünyasında gerçekleştiği gibi yüzyıllarca devam eden
programlı ve sistemli bir tercüme işine girişmesi söz konusu olamaz. Çünkü belirli bir tercüme
faaliyeti, tercümenin niçin ve nasıl yapılması gerektiği hususundan hangi eserlerin, ne zaman
tercüme

edileceğinin

kararlaştırılmasına,

tercümede

üretilecek

dilin

ve

söylemin

belirlenmesinden belirli terimlere sağlıklı karşılıkların bulunmasına kadar pek çok alanda

17

Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ahak, haz. Orhan Şaik Gökyay (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı
Yayınları, 1993), 8.
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ihtiyaç duyulan felsefî ve ilmî bir bakışı ve alt yapıyı gerekli kılmaktadır. Üstelik pek çok
konuda dinle ilişkili olan ve kesişen felsefî eserlerin dinî bir toplumda karşılık bulabilmesi için
orada mutlaka belirli bir felsefî ve bilimsel düzeyin önceden yakalanmış olması gerekmektedir.
Bundan dolayıdır ki, önceki bilimsel ve felsefî eserlerin İslâm dünyasına çeviriler yoluyla
intikali, ancak İslâm felsefesinin muayyen bir olgunluğa erişmesiyle tahakkuk etmiştir. Bu
yüzden tercüme faaliyetini İslâm dünyasında zaten mevcut olan felsefî ve entelektüel
tartışmaların bir uzantısı ve bu yönde gerçekleştirilen araştırma süreçlerinin bir parçası
olarak algılamak gerekir.
Tercüme faaliyeti, İslâm dünyasındaki felsefî hareketin varlık sebebi değilse de gelişiminin
sebebi olmuştur. Bu yüzden tercümeler dönemini salt önceki birikimlerin Arapça’ya
aktarılmasından ibaret görmemek gerekir. Bu dönem aynı zamanda İslâm felsefesinin açılım
ve gelişim dönemini ifade etmektedir. Zira bu dönem, yoğun çeviri faaliyetiyle birlikte İslâm
felsefesindeki çeşitliliği, değişim ve gelişimleri de bağrında taşıyan bir dönemi anlatmaktadır.
Nitekim Yunan felsefesi ile Helenistik dönem felsefelerinin etkisiyle ‘felâsife’ tarafından
üretilen muayyen büyük felsefî sistemlerin ortaya çıkması bu dönem içerisinde vuku bulmuş,
yine aynı dönemde farklı felsefî çizgiler ve yaklaşımlar kendini göstermiştir. Hatta bu dönemde
Yunan felsefe geleneğine ait tercüme edilen eserlere ve görüşlere yönelik felsefî düzeydeki
eleştiriler veya eleştiri gelenekleri de iyiden iyiye kendini göstermeye başlamıştır.
Müslümanlar, öncelikle tercümeler yoluyla kadîm birikimleri anlamaya çalışmış, daha sonra
bunları eleştirip özümsemiş ve nihayet tarihi süreç içerisinde bu birikimleri aşma ve yeni büyük
sistemler kurma başarısını göstermiştir.
İslâm dünyasındaki, önceki birikimleri Arapça’ya kazandırma sürecini pasif ve edilgen bir
hareket olarak telakki etmek kesinlikle doğru olmaz. Aksine tercüme faaliyetinin kendisini
aktif ve dinamik bir felsefî yorum süreci ve felsefe yapma biçimi olarak algılamak gerekir.
Zira ciddi bir felsefî metni anlamak, bunu başka bir dilde ifade etmek ve bu çerçevede tercüme
edilen dilde yani Arapça’da yepyeni felsefî terimler üretmek bizzat felsefe yapılarak
sağlanabilir. Bu süreç, İslâm felsefe geleneğinin terminolojisini önemli bir aşamaya getirdiği
gibi yeni konu ve sorunlarla tanışmaya da kapı aralamıştır.
Bu dönemde Müslümanların bizzat ortaya koymuş oldukları özgün ve yaratıcı ürünler bir yana,
onların çeviri hareketi yoluyla kadim felsefî ve bilimsel mirası elde etme girişimleri bile dünya
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ölçeğinde büyük bir kültürel devrim olarak kendisini göstermektedir. Bu konuda müstakil bir
çalışma yapmış bulunan ve burada tercümeler konusunda kendisinden önemli ölçüde
yararlandığımız ünlü çağdaş İslâm felsefesi tarihçisi Dimitri Gutas, İslâm toplumunda
gerçekleştirilen salt çeviri hareketinin dahi başlı başına insanlık tarihi açısından ne derece
büyük bir hadise olduğunu ortaya koymak babında aynen şunları söylemektedir: “Hangi açıdan
bakılırsa bakılsın Bağdat’ta gerçekleşen Yunanca-Arapça çeviri hareketi insanlık tarihinde yeni
bir çağ başlatmıştır. Çeviri hareketinin Perikles Atina’sı, İtalyan Rönesans’ı veya 16. ve 17.
yüzyıl bilimsel devrimiyle aynı kategoride yer aldığını, insanlık tarihi için aynı derecede önemli
olduğunu, bu yüzden böyle kabul edilmesi ve tarihsel bilincimize de bu şekilde kaydedilmesi
gerektiğini düşünüyorum”18.
Büyük bir başarı ortaya koyan bu tercüme hareketi, sadece İslâm dünyasındaki felsefî açılım
ve gelişim bakımından önemli değildir, fakat bu, aynı zamanda bizzat Yunan felsefe-bilim
geleneği ve Ortaçağ Avrupa felsefe-bilim geleneği bakımından da oldukça önem arzetmektedir.
Nitekim Yunan geleneğine dair bazı metinlerin orijinalleri bugün için kaybolmuş olup bunlara
sadece tercümeler döneminde yapılmış Arapça çevirilerinde ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda
Ortaçağ Avrupa’sı da İslâm filozofları üzerinden tanıdığı ve tanıştığı Yunan geleneğini anlama
noktasında bu Arapça tercümelerden istifade etmiştir.
Bu bağlamda Yunan felsefe geleneğine dair Arapça’dan Latince’ye aktarılan eserlere şunlar
örnek olarak verilebilir: Aristoteles’in İkinci Analitikler, Retorik, Fizik, De Caelo, Oluş ve
Bozuluş, Metafizik (Alpha Meizon’un başlangıcından bir parça), Hayvanlar Üzerine (19
kitaplık şekli), Nikomakhos’a Ahlâk (seçme parçalar); Plotinus’un Enneadlar (seçme);
Batlamyus’un Almagest; İskender Afrodis’in Akıl Üzerine, Zaman Üzerine, Duyular Üzerine,
Maddede Değil Surette Meydana Gelen Artış ve Çoğalma; Themistius’un İkinci Analitikler, De
Caelo’nun Yeniden İfadelendirilmesi; Nemesius, Unsurlar Üzerine gibi eserler bunlar
arasındadır.19
Bazı kesimler, Müslüman filozofların çeviriler yoluyla İslâm-öncesi felsefî düşüncelerden
etkilenmelerini bir zaaf olarak görme eğilimindedirler. Oysa bu, doğru bir bakışı
18 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken
Abbasi Toplumu, çev. Lütfü Şimşek (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003), 20.
19 Charles Burnett, “Arapçadan Latinceye: Arapça Felsefe Geleneğinin Batı Avrupa’da Kabulü”, İslam
Felsefesine Giriş, ed. Peter Adamson, Richard C. Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007),
423-424.
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yansıtmamaktadır. Aksine etkilenmek, bir zaafı değil güçlü ve yetenekli olmayı gösteren
önemli bir kriterdir. Zira belirli bir felsefî ve bilimsel etkiye maruz kalabilmek için bu etkiyi
alabilecek bir güce ve yeteneğe sahip olmak gerekmektedir. Mesela hiçbir bilimsel birikime
sahip olmayan, eğitimsiz, sıradan birisinin son derece karmaşık ve soyut bir fizik teorisini
okuduktan ya da bunu bir uzmanından dinledikten sonra böyle bir teoriden etkilenmesi pek de
mümkün değildir. Oysa üniversitede fizik bölümü okumuş bir kişi ya da bu alanda uzmanlık
düzeyini yakalamış bir kişinin ilk kez dinlediği böyle bir teoriden etkilenmesi pekâlâ
mümkündür. Bu etkilenebilme durumu, kişide belirli bir bilimsel ve entelektüel düzeyin
mevcudiyetinden ve bu teoriyi anlama, değerlendirme, eleştirme, ayrıştırma ve olumlama gibi
belirli zihinsel işlemlerde bulunmaya yetenekli olmasından kaynaklanmaktadır.
İşte İslâm dünyasında tercüme faaliyeti bağlamında gerçekleşen etkilenme de buna benzer bir
hâdise olarak algılanmalıdır. Bu çerçevede hangi eserlerin tercüme edileceğine karar verme ve
bunlar üzerinde titiz bir şekilde durma süreci bile tek başına entelektüel bir düzeyi işaret
etmektedir. Zira antik birikimde yer alan her eser tercüme edilmemiştir. Mesela Yunan diline,
edebiyatına, dinine ve tarihine ait eserlerin tercümesi neredeyse hiç rağbet görmemiştir. Hatta
Yunan filozofları arasında bile bir tercihte bulunulabilmiş, her felsefî eser tercüme programına
alınmamıştır. Nitekim Platon ile Aristoteles arasında bile alımlama noktasında bir fark
gözetilmiştir.
Bunun dışında yine örnek olarak söylemek gerekirse, Müslüman filozoflar, ‘dışarıdan gelen’
her felsefî görüşü ve kavramsallaştırmayı da benimsememiş, benimsediklerinde dâhi, bunlarda
kendi felsefelerine muvafık gelecek şekilde belirli bir değişikliğe ve dönüştürmeye
gidebilmişlerdir. Kısacası buradaki etkilenme, taklit etme, körü körüne bir düşünceye bağlanma
şeklinde asla anlaşılmamalıdır. Aksine etkilenme, tıpkı tercüme faaliyeti gibi ‘yaratıcı’ ve
özgün bir süreç olarak gerçekleşmiştir. Bu ve benzer nedenlerden dolayıdır ki, tercümeler
dönemi, İslâm felsefe tarihinde aynı zamanda bir açılım ve gelişim dönemine tekabül
etmektedir.
Burada şunu da kaydetmek gerekir ki, bazılarının yaptığı gibi, İslâm dünyasındaki tercüme
hareketini sadece belirli bir kişinin (bir prensin ya da sultanın) özel psikolojisine, merakına,
ilgisine ya da güç isteğine vs. bağlayarak indirgemeci bir tarzda açıklamak da doğru değildir.
Zira bu hareket İslâm toplumundaki hemen hemen bütün kesimlerin gönüllü ve istekli
katılımıyla gerçekleşmiş şuurlu bir harekettir. Bu hareket içerisinde siyasî otorite aktif bir rol
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oynadığı gibi, toplumun tüccar sınıfı, âlim ve düşünürleri, bürokratlar vs. de önemli bir rol
üstlenmiştir. Bu hareket Kur’ân’ın açtığı ufukla, öncelikle hakikati, gerçeği ve bilgiyi elde
etmek isteyenlerin çabalarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede hak ve hakikat söz konusu
olduğunda farklı kültürlere açılma noktasında asla bir aşağılık kompleksi içine de girilmemiştir.
Dahası tercüme hareketini başlatan ve buna destek veren Müslümanlar, kendilerine son derece
güven duyarak hakikate yönelmeyi ve gayr-i Müslim olsalar bile bu hakikati başkalarından
alımlamayı bir görev telakki etmişlerdir. Zira onlara göre ‘gerçek’ten ve ‘hakikat’ten daha
değerli bir şey mevcut değildir. Bu durumu, bizzat tercüme faaliyeti içerisinde önemli görevler
üstlenmiş ünlü İslâm filozofu Kindî’nin aşağıda şu sözleri çarpıcı bir biçimde ortaya
koymaktadır:
“Hak bilirliğin gereği olarak bize düşen, hakiki ve ciddi konularda, kendilerinden büyük ölçüde
yararlandıklarımız

şöyle dursun, basit

ve küçük

ölçüde

yararlandıklarımızı

dahi

karalamamaktır. Her ne kadar bazı gerçekleri görmemişlerse de bize intikal eden düşünce
ürünleri ile onlar, bizim atamız ve ortağımız sayılırlar. O ürünler bize, onların hakikatine
eremedikleri birçok bilgiye ulaşmak için bir yol, bir araç olmuştur. Özellikle şu husus bizce ve
dilimizi konuşamayan bizden önceki seçkin felsefecilerce çok iyi bilinmektedir ki, ne bir kişi
ne de bir topluluk kendi çabası ile gerçeği tam olarak yakalayabilmiştir. Çabaları sonucunda
bunlar ya gerçek adına bir şey elde edememişler, ya da gerçekle kıyaslanınca çok az şey elde
edebilmişlerdir. Fakat her birinin gerçek adına elde ettiği o azıcık bilgiler bir araya toplanınca
büyük bir değer oluşturmuştur.
O halde, bize gerçeği büyük ölçüde getirenler bir yana, onu azıcık olarak ulaştıranlara da şükran
borcumuz büyük olmalıdır. Çünkü onlar, kendi düşünce ürünlerine bizleri ortak ettiler ve
sundukları mantıkî önermelerle gizli gerçeklere ulaşmanın yollarını kolaylaştırdılar. Onlar
olmasaydı bu kadar yoğun çalışmamıza rağmen doğru önermelerden hareketle sonucu çıkarıp
bilinmeyene ulaşmamız mümkün olmazdı. İşte bu birikim, geçmiş yüzyıllardan beri
zamanımıza kadar süregelen yoğun ve yorucu çalışmaların bir sonucudur. Bir kimsenin ömrü
ne kadar uzun, çalışması ne kadar ciddi ve yoğun, fikri de ne kadar ince olursa olsun, zaman
olarak kendisini kat kat aşan bu birikimi, hayatı boyunca elde etmesi mümkün değildir.

Felsefede, Yunanlıların seçkin kişisi olan Aristoteles bu konuda ne güzel söylemiştir, der ki:
“Bize gerçek adına bir şey getirenler bir yana, onların atalarına da teşekkür etmeliyiz. Çünkü
onlar, bunların varlık sebebi, bunlar da bizim gerçeğe ulaşmamızın sebebidirler.” Nereden
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gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelsin, gerçeğin güzelliğini
benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız. Çünkü gerçeği arayan için gerçekten
daha değerli bir şey yoktur. O halde, gerçeği eksik görmek ve onu söyleyeni ve getireni
küçümsemek yakışık almaz. Hiç kimse gerçeği küçümsemez, tersine herkes ondan şeref
duyar”.20
Aynı şekilde filozof Kindî ile aynı asırda yaşamış olan İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) aşağıda
yer alan sözleri de hakikate, bilgiye, hikmete ve iyiye yönelik benzer bir bilinci ve tutumu
yansıtmaktadır. O, felâsife içerisinde yer almayan geleneksel bir âlim olmasına karşın kaleme
aldığı Seçme Hikâyeler kitabının girişinde şunları söyler:
“Bu kitap, Kur’an ve sünnet ve şeriat hakkında olmamasına, haram ya da mübah olanı
öğretmemesine rağmen yine de yüce şeylerden bahsetmekte, soylu kişiliğe giden yolu
göstermektedir; insanı aşağılık davranışlardan alıkoyar, adı kötüye çıkmış olandan uzak
durmayı öğretir, doğru davranışı, adil yönetimi, devlet idaresinde ılımlı olmayı ve ülkeyi
gönençli kılmayı teşvik eder. Çünkü Allah’a giden tek bir yol yoktur; iyilik de sadece ibadet
edenlerin, sürekli oruç tutanların ve haramın ne olduğunu bilenlerin mülkiyetinde değildir. Tam
tersine, Allah’a götüren yollar çoktur ve iyilik kapıları geniştir…
Bilgi, inanan için yolunu şaşırmış deve gibidir; nereye götürürse götürsün ona faydalı olur.
Hakikati söyleyen çok tanrılı olduğunda hakikatin değeri azalmayacağı gibi, öğüt de nefret dolu
birinden alınmışsa daha az değerli değildir. Yırtık pırtık elbiseler güzel bir kadını
çirkinleştirmediği gibi, istiridye kabukları incinin, çıkarıldığı toprak da altının değerini
azaltmaz. İyiyi bulunduğu yerden almayan kişi bir fırsatı kaçırmıştır, fırsatlar ise bulutlar kadar
çabuk gelip geçer…İbn Abbas şöyle demişti: “Bilgece bir sözü kimden duyarsanız duyun alın,
çünkü bilge olmayanlar da bilgece sözler söyleyebilir, keskin nişancı olmayan biri de avını
gözünden vurabilir”.21
Sanırız birbirinden farklı düşünsel gelenekleri temsil etmiş bulunan Kindî ile İbn Kuteybe’den
aktarılan bu pasajlar, Müslüman zihnin kendi dışındakilere nasıl baktığını, hakikat, hikmet,
bilgi ve iyiye yönelik nasıl bir entelektüel düzey yakaladıklarını göstermesi hususunda son
20

Kindî, Felsefî Risâleler, çeviri ve inceleme: Mahmut Kaya (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994), 3-4.
Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken
Abbasi Toplumu, çev. Lütfü Şimşek (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003), 155.
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derece önemli ipuçları sunmaktadır. Ayrıca İbn Kuteybe’nin burada İbn Abbas’tan nakletmiş
olduğu söz de oldukça manidar ve üzerinde düşünülmeye değerdir.

2. 2. Tercüme Hareketinin Tarihsel Seyri
Hz. Peygamber’den sonra, ilk dört halife devrinde Müslümanlar, fetihler yoluyla sınırlarını
kuzeyde Anadolu’ya ve batı İran’a, güneybatıda ise Mısır’a kadar genişletti. Şam’ın 15/636,
Emessa’nın (bugün: Hıms), Halep’in 16/ 637, Antakya’nın 17/638 ve İskenderiye’nin 21/642
yıllarında alınmasıyla Müslümanlar, bu şehirlerin sakinleriyle temasa geçtiler. Müslümanlar,
ele geçirdikleri geleneksel bilim merkezi olan bu şehirlerin sakinlerine karşı iyi davrandılar,
onların bilimlerinden ve teknik bilgilerinden yararlanmasını bildiler. Bu politika olmaksızın,
Müslümanların daha 28/649 yılında güçlü bir donanmayla Kıbrıs adasını almaları, 31/652
yılında Sicilya kıyılarını vurmaları ve kısa bir süre sonra Rodos’u fethetmeleri
düşünülemezdi.22

Müslümanlar, Hz. Muhammed’in 10/632’de vefatından sonraki otuz yıldan daha az bir süre
içerisinde, bin yıl önce Büyük İskender’in ele geçirdiği Güneybatı Asya ve Kuzeydoğu
Afrika’daki ülkeleri fethetti. Müslümanlar, Fırat’ın doğusundaki toprakların egemenliğini
Büyük İskender’in elinden alan Med ve Partların vârisi Pers Sasani İmparatorluğu’na (224-651)
son verdi ve İskender’in fethettiği, daha sonra ardılı Romalılar ve Bizanslılar tarafından
yönetilen Mısır ve Bereketli Hilal’i kendilerine yeni bir yerleşim yeri yaptı. İslâm devleti,
732’ye kadar daha geniş topraklara, yani Orta Asya ile Hindistan alt kıtasından İspanya ve
Pireneler’e

kadar

yayıldı.

Ancak

bu

yeni

uygarlığın

yüreği,

İran’dan

başlayıp

Mezopotamya’dan geçerek Suriye-Filistin’e ve Mısır’a uzanan antik uygarlık merkezlerinde
attı.23
Kuşkusuz, özellikle Emevi saltanatının 41/661 yılındaki başlangıcından itibaren bu fatihlerin,
Müslümanlığa geçmiş veya geçmemiş vatandaşlarının kültür mirasını tedrici bir şekilde alarak
özümsemeleri için uygun koşullar gerçekleşti. Günümüze kadar ulaşan Arapça simyaya dair
elyazması,

Yunan

simyacı

Zosimos’un

(350-420)

bir

risalesinin

38/658

yılında

gerçekleştirilmiş bir Arapça tercümesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer biz kaydedilen bu

22 Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, çev. Abdurrahman Aliy (Ankara: Kültür ve Turizm Bakınlığı,
2007), I, 2.
23 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken
Abbasi Toplumu, çev. Lütfü Şimşek (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003), 23.
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tarihe inanacak olursak, bu şu anlama gelir: Gelecekte Emevilerin ilk halifesi olacak
Muaviye’nin henüz valilik döneminde Yunanca eserlerin Arapça çevirisine yönelik ilgi
uyanmıştı.
Fethedilen ülkelerin kültür merkezlerindeki bilgileri alıp özümsemeye yönelik zaten var olan
ilgiyle, I. Mervân (dönemi: 64-65/683-685) zamanında ilk kez bir tıp kitabı Arapça’ya tercüme
edilmiştir. İskenderiyeli Ahron (muhtemelen 6. yüzyılda yaşamıştır) tarafından ders kitabı
olarak Yunanca yazılmış bu eser, daha önce Süryanca’ya çevrilmiş ve yukarıda belirtilen
dönemde bu çeviri Yahudi tabip Mâserceveyh el-Basrî tarafından iki bölüm daha eklenerek
Arapça’ya aktarılmıştır.
Bu çevirinin Halife Ömer b. Abdülazîz (dönemi: 99-101/717-720)’in kütüphanesinde
bulunduğu ve onun tarafından kamunun istifadesine sunulduğu rivayet edilmiştir. İslam’ın ilk
yüzyılında ve ikinci yüzyılın geçiş döneminde Arapça’ya çevrilmiş bazı eserlerin isimleri bize
ulaşmıştır. Bunların büyük bir kısmı, bu eserlerde verilen bilgilere göre Emevi Prensi Hâlid b.
Yezîd’in (ö. 102/720 civarında) direktifiyle çevrilmiş olup, bir bölümü kimya ve astrolojiyle
ilgilidir. Bize kadar ulaşan bir dizi risalesi yanında literatürde verilen birçok bilginin
tanıklığıyla bu prensin, bilim tarihinde kimyayla uğraşan ve bu alanda eser veren ilk Arap
olduğu görülmektedir. Hâlid b. Yezîd’in teşvikiyle çevirilen astrolojik eserlerden birisi de,
pseudo [sahte, uydurma, sözde] Ptoleme’nin Meyveler Kitabı (Kitâbu’s-Semere) isimli eserin
tercümesidir. Bundan Hâlid b. Yezîd’in astrolojiyle de uğraştığı anlaşılmaktadır. Meşhur
astrolog Ebû Ma‘şer (171-272/787-886) Hâlid b. Yezîd’in bir eserini tanınmış astrolojik
eserlerden birisi olarak kabul etmekte ve bildirmektedir.
Ahron’un ders kitabı niteliğindeki tıp eserinin çevirilmesini, Hâlid b. Yezîd’in girişimiyle
yapılmış olan diğer çevirileriyle birlikte bizzat kendisinin yazar olarak faaliyet göstermesini
dikkate alarak yabancı bilimin Arap-İslam kültür çevresinde alımlanmasının başlangıç
periyodu olarak Hicrî birinci yüzyılın üçüncü çeyreğini kabul edebiliriz. Elbette Araplar
tarafından o dönemde alınan ve benimsenen yabancı bilim mirası sadece Yunan kaynaklı
değildi. Mesela, Kuteybe b. Müslim (ö. 96/715) tarafından Horasan’ın fethedilmesi esnasında
esir düşen Sasani Prensesi Şâhâfiriz’in mülkiyetinde bulunan Farsça bir coğrafya kitabının
fatihlerin eline geçtiğini öğrenmekteyiz. Emevi hükümdarı Hişâm b. Abdülmelik (dönemi: 105125/724-743) zamanında, vaktiyle Aristoteles’in Büyük İskender’e yazdığı iddia edilen sahte
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mektupların ve bu arada astronomiyle alakalı bir kitabın tercümelerinin, alımlamanın başlangıç
dönemi bakımından kuşkusuz çok büyük bir önemi vardır.24
Emevîler devrinin ilk yıllarından itibaren Müslümanların özellikle tıp ve kimya gibi sınırlı
alanlara ilgi gösterdiği ve tercüme faaliyetinin bu alanlarla sınırlı kaldığı görülmektedir.
Kaynaklarda yer alan bu bilgiler doğru kabul edildiğinde, Emevîler devrinde Arapça’ya
çevirilen bilimsel nitelikli eserlerin sayısının birkaç adedi geçmediği görülmektedir. Felsefî
nitelikli denebilecek eserlerin ise, bu dönemde tercüme edilmediği anlaşılmaktadır.

Ancak Abbasî hanedanının iktidara gelmesi ve Bağdat’ın kuruluşuyla (145/762) birlikte devam
eden süreçte İslâm dünyasında büyük bir dönüşüm yaşandı; tercümelerde hem niceliksel hem
de niteliksel bir sıçrama meydana geldi. Bu dönemden itibaren tam anlamıyla tercüme hareketi
başladı ve antik döneme ait felsefî ve bilimsel metinler ilk kez bu hareketle birlikte yoğun ve
planlı bir biçimde IV/X. yüzyıla kadar Arapça’ya intikal etti.

Bağdat’ı kuran ve Abbasî devletinin de gerçek kurucusu olan ikinci Abbasî halifesi Ebû Cafer
el-Mansûr (dönemi: 136-158/754-775) tercüme faaliyetinin alanını genişletti ve buna hız verdi.
Fıkhı iyi bilen, felsefe ve astronomiye oldukça ilgili olduğu söylenen Mansûr’un yönetimi
döneminde aslen İranlı olan ve Mansûr’un kâtipliğini yapan Abdullah b. Mukaffa (ö. 139/757)
tarafından Aristoteles’in Organon adı altında toplanan mantık kitaplarından bazıları orta dönem
Farsça çevirilerden Arapça’ya tercüme edildi. Bizzat kaleme aldığı eserlerden başka,
Farsça’dan yaptığı farklı bilim dallarına ait kitapların çevirileriyle İbn Mukaffa, tercüme
sürecinin seyrini etkiledi.
İbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist adlı eserinde verdiği bilgilere göre İbn Mukaffa, Hudayînâme
(yahut Pers Kralları Tarihi), Ayinnâme, Mazda’nın Kitabı, Anûşirvan’ın Hayatı ve daha birçok
tarihî, edebî ve ahlakî eseri Farsça’dan Arapça’ya çevirdi. Onun, Farsça’dan yaptığı önemli
çevirilerden birisi de, Hintli bilge Beydebâ’nın hayvan fablları formunda bir “siyasetnâme”
olan Kelîle ve Dimne çevirisidir. Bu eser ilk olarak I. Hüsrev Enûşirvân (dönemi: 531-579)
zamanında Fars Burzûyeh tarafından Sanskritçe’den çevirilmişti. Yine Burzûyeh tarafından
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2007), I, 2 vd.
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eklenen giriş, tıp ahlakına ilişkin ve aynı zamanda bir hekimin otobiyografisini sunan, bize
kadar ulaşan en eski risalelerden birini içermektedir.
Aynı şekilde Batlamyus’un (Ptolemaios) el-Mecisti’si (Almagest); Gerasalı Nikomakhos’un
Aritmetik’i, Eukleides’in geometri konusundaki kitabı (Elemento Geometricae), ayrıca klasik
Yunanca, Bizans Yunancası, Pehlevice (orta Farsça), Yeni Farsça ve Süryanice antik kitaplar
felsefe ve bilimin gelişmesinde öncü bir rol oynayan el-Mansûr döneminde Arapça’ya tercüme
edilenler arasındadır.25
Hârun Reşîd (dönemi: 170-194/786-809) döneminde tercüme hareketi devam etti. İbnü’l-İbrî,
Hârun Reşîd’in, döneminin en önemli tabip ve bilginlerinden Yuhanna (Yahyâ) b. Mâseveyh’i
özel hekimi olarak tayin ettiğini ve onu kadîm tıbbî eserlerin tercümesi işiyle görevlendirdiğini
kaydeder. İbn Mâseveyh’in bizzat tercüme yapıp yapmadığını belirlemek zor görünmekteyse
de, onun çoğu tıbba dair birçok eser yazdığı bilinmektedir. Brahmagupta’nın astronomiye dair
Sanskritçe eseri Siddhanta’nın (Arapça: Sind-hind) Muhammed b. İbrahim el-Fezarî (ö.
191/806) tarafından tercüme edilmesi de Harûn Reşîd (veya muhtemelen Mansûr) döneminde
olmuştur. Yine İranlı astronom olan ve meşhur Şiî Nevbahtî ailesine mensup bulunan Ebû Sehl
el-Fadl en-Nevbahtî’nin Harûn’un kütüphanecisi olduğu ve Farsça’dan Arapça’ya astronomiye
dair eserler tercüme ettiği söylenir.26
Mansûr ve Hârun’un saltanatları döneminde büyük İranlı vezir Yahya el-Bermekî’nin isteği
üzerine çok sayıda Hint dilinde yazılmış tıbbî eserin tercümesi de gerçekleştirilmiştir.

Abdullah el-Me’mûn (dönemi: 198-218/813-833) döneminde de tercüme hareketi hızla devam
etti. Me’mûn tarafından Bağdat’ta Beytü’l-hikme (Hikmet Evi) adlı bilimsel bir enstitünün
kurulduğu ve burada hem çeviri faaliyeti hem de felsefî ve bilimsel araştırmaların yapıldığı
kaydedilmektedir. Hârun Reşîd döneminde mevcut bulunan Hizânetü’l-hikme adlı saray
kütüphanesinin Me’mûn zamanında geliştirilmesiyle Beytü’l-hikme’ye dönüştürüldüğü
söylenmektedir. Klasik kaynaklarda Beytü’l-hikme’nin tarihi, yapısı ve işlevi hakkında çok az
bilgi yer almaktadır. İbnü’n-Nedîm’in Fihrist’inde verdiği kısa bilgilerden anlaşılan o ki, civar

25 Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, çev. Abdurrahman Aliy (Ankara: Kültür ve Turizm Bakınlığı,
2007), I, 8-9; Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve
Erken Abbasi Toplumu, çev. Lütfü Şimşek (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003), 40-41.
26 Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Kasım Turhan (İstanbul: Şa-to, 2004), 31-33.
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bölgelere gönderilen kültür elçileriyle ve özel kanallarla temin edilen kitaplarla zenginleştirilen
bu yeni kütüphane sadece tercüme faaliyetinin gerçekleştirildiği bir yer olarak kalmamış aynı
zamanda bilimsel ve felsefî çalışmaların yapıldığı bir yere dönüşmüştür. Beytü’l-hikme
konusundaki gerçek ne olursa olsun, çeviri faaliyetinin gerçekleştirildiği yerleri bu kurumla
sınırlandırmak kesinlikle yanlış olacaktır.

Harûn ve Me’mûn’un saltanatları döneminde yaşamış Yuhanna (Yahya) b. el-Bıtrîk’in
çalışmalarının felsefî metinlerle ilgili ilk tercümelerin ortaya çıkışında önemli bir yeri vardır.
Kaynakların çoğu onun, tıpla ilgilendiğini ve bu sahada tercümeler meydana getirdiğini, fakat
özellikle felsefede öne geçtiğini kaydeder. Tercüme edilmesiyle el-Bıtrîk’e itibar kazandıran en
önemli felsefî eser, Platon’un Timaeus’udur. Platon’un bu eserinin tamamı mı yoksa Galen’in
onunla ilgili özetinin mi Arapça’ya tercüme edildiği kesin olarak bilinmemektedir. el-Bıtrîk’in
Aristoteles’in De Anima’sının (Nefs Üzerine) muhtemelen Themistius’un şerhiyle olan
versiyonunu tercümesi de eşit önemdedir. el-Bıtrîk tarafından tercüme edildiği söylenen diğer
felsefî eserlerin hepsi Aristoteles’e ait ya da ona nispet edilen eserlerdir. Bunlar, Zoolojiye dair
bir külliyat (on dokuz kitap halinde), Birinci Analitikler ve Sırru’l-esrâr’dır. Bu son kitap
gerçekte Aristoteles’e ait olmayıp yanlışlıkla ona nispet edilen bir eserdir.
Yunan felsefe ve biliminin tercüme tarihinde, Huneyn b. İshak’ın (ö. 259/873) özel bir yeri
vardır. O, tercümelerin ilmî bir düzeye getirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Huneyn,
Galen’in tamamen felsefî olan eserlerinden Risâle fi’l-Burhân, Şartlı Kıyaslar, Ahlâk,
Platon’un Sofist, Parmenides, Cratylus, Euthdemus, Timaeus, Statesman, Republic ve
Kanunlar’ının telhislerini zikreder ve bize onları ya kendisinin ya da öğrencisi İsa b. Yahya’nın
Muhammed b. Musa adına tercüme ettiğini söyler. (Başka bir rivayetin ona nispet ettiği
Timaeus’un ya da bazılarına göre şerhinin tercümesi, Kanunlar’ın tercümesiyle birlikte Yahya
b. el-Bıtrîk’e de nispet edilmiştir). Yine o, Galen’in peripatetik eserlerinden Hareket Etmeyen
Hareket Ettirici’ye Dair Risâle’sini Arapça ve Süryaniceye ve Mantığa Giriş adlı eserini de
yalnızca Süryaniceye tercüme ettiğini iddia eder. O, Kıyasların Sayısı’nı Süryanice’ye tercüme
etmiş, daha sonra oğlu İshak b. Huneyn, buradan onu Arapça’ya çevirmiştir.
Ayrıca, her ne kadar doğrudan Arapça’ya olduğunu söylemek çok zorsa da, Aristoteles’in
birçok eseri, Huneyn’in çalışma arkadaşları tarafından tercüme edildi ve bunlar onun
nezaretinde yapıldı. Böylece oğlu İshak, yeğeni Hubeyş ve öğrencisi İsa b. Yahya hemen hemen
Aristoteles’in bütün külliyatı yanında Platoncu ve Aristocu bir dizi eserin de tercümesinden
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sorumluydular. Kategoriler, Hermeneutica (Yorum Üzerine), De Generationa et Corruptione
(Oluş ve Bozuluş Üzerine), Fizika, Etika (Porphyrius’un şerhiyle birlikte), Metafizika’nın bazı
bölümleri, Platon’un Sophist’i, Timaeus’un bazı bölümleri ve son olarak da sahte De Pantis’in
Arapça tercümeleri İshak’a atfedilir. Bu tercümelerin birçoğu bugün elimizde bulunmaktadır.
Huneyn, daha çok tıpla ilgileniyordu. Böylece birçoğu günümüze ulaşan Galen ve Hipokrat’ın
tıpla ilgili hemen hemen bütün eserlerinin tercümesini ona borçluyuz. Fakat bu çok yönlü âlim,
başkaları tarafından yapılan felsefî eserlerin tercümesine de önemli katkılarda bulundu. Burada
Huneyn’in tercüme işi dışında birçok eser kaleme aldığını da belirtmek gerekir. Diğer önemli
mütercimler arasında şu isimler zikredilebilir: İbn Nâima el-Hımsî (yd. ykl. 215/830), bilgin ve
filozof Kusta b. Lûka (205-820/300-912), Ebû Osman ed-Dımeşkî (ö. erken 4/10. yüzyıl), bilgin
ve filozof Ebû Bişr Mettâ (ö. 328/940), bilgin ve filozof Yahya b. Adî (ö. 363/974), Ebû Ali b.
Zur’a (ö. 398/1008), bilgin İbnü’l-Hammâr (ö. 331/942) ve astrolog ve filozof Sâbit b. Kurre
el-Harrânî (ö. 288/901).27
Buraya kadar ortaya konulanlardan da anlaşılacağı üzere tercüme hareketi üç ana kaynaktan
ve kültür dünyasından yapılmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1.

Antik Yunan ve Helenistik Dönem Bilim ve Felsefesi

2.

İran-Sasanî Bilim ve Felsefesi

3.

Hint Bilim ve Felsefesi

Genel olarak bakıldığında tercüme edilen eserlerin çoğunun Antik Yunan ve Helenistik Devir
bilim ve felsefesine ait olduğu görülür. Bizans ve Yakındoğu’da bulunabilen edebiyat ve tarih
dışındaki hemen hemen bütün din dışı Yunanca kitaplar Arapça’ya çevirilmiştir. Arapça’ya
çevirilen bu eserlerin konuları ve alanları geniş bir yelpaze oluşturmaktadır: Astroloji, simya
ve diğer mistik bilimler; aritmetik, geometri, astronomi ve müzik teorisi; tarihi boyunca
Aristoteles felsefesinin bütün alanları, yani metafizik, etik, fizik, zooloji, botanik ve özellikle
mantık; bütün sağlık bilimleri, yani tıp, farmakoloji ve veterinerlik; askerlik sanatı üzerine
Bizans yazmaları, popüler bilge söz derlemeleri, hatta şahin terbiyeciliğiyle ilgili kitaplar gibi
kenarda köşede kalmış çeşitli yazı türleri. Bu konuların hepsi çevirmenlerin elinden geçmiştir.
Bütün bu eserler büyük bir külliyat oluşturmaktadır. Dolayısıyla klasik çağ sonrası dinsel
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Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Kasım Turhan (İstanbul: Şa-to, 2004), 36-42.
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olmayan Yunanca eserler konusundaki araştırmaların Arapça’nın tanıklığı olmadan
ilerlemesinin çok zor olacağı söylenebilir. Bu bağlamda Arapça, Latince’nin bile önüne
geçmekte, Yunanca’dan sonra ikinci klasik dil olmaktadır.28

Metinleri ya da metinlerinden bazı bölümleri Arapça’ya tercüme edilen Yunanca yazmış bilim
adamı ve filozoflarından bir kısmının isimleri ise şöyledir: Galenos, Ptolemaios, Eukleides,
Platon, Aristoteles, Plotinus, Porphyry, Theon, Pappus, Dioscurides, Paulus Aegin, Theodosius,
Autolycus, Aristarkhus, Hypsicles, Eutocius, Theoprastus, Afrodisiaslı İskender, Iamblichus,
Themistius, Proclus, Simlicius, Philoponus, David/Elias.

Yunanca yazılmış metinler her zaman Yunanca’dan Arapça’ya doğrudan aktarılmış değildir.
Aksine bazen Yunanca bir eser daha önce Farsça’ya (Orta dönem Farsça) oradan da Arapça’ya
aktarılmıştır. Yine bir kısım Yunanca eser, önce Süryanice’ye aktarılmış ve daha sonra da
buradan Arapça’ya tercüme edilmiştir. Aynı şey Hint eserleri için de geçerlidir. Nitekim
Abbasîler döneminde astronomi, astroloji, matematik ve tıp konularındaki Hint eserleri, genel
olarak Farsça metinler aracılığıyla Arapça’ya intikal etmiştir.
Çeviri hareketi, Abbasîlerin ikinci yüzyılında doruk noktasına ulaşmış, elde ettiği büyük
başarıyla iki önemli gelişmeye yol açmıştır. Bunlardan birincisi, Bağdat toplumunda çeviri
literatürünün kapsadığı bütün alanlarda öylesine çok ve derinlemesine çalışma yapılmıştı ki,
bilimsel ve felsefî konularda Arapça telif edilmiş eser talebi, Yunanca çeviri talebiyle boy
ölçüşür bir hale geldi. İkinci olarak çeviri hareketinin beraberinde getirdiği teknik araştırma ve
çözümlemeci ruh, çeviri hareketiyle ilgisi olmayan pek çok bilimsel alanda nitelikli
araştırmaların gelişimine etkide bulundu. Dahası düşünen zihinler, çevirilerle gelen soru ve
sorunlar bağlamını aşan ve her türlü entelektüel ve düşünsel meseleleri tartışır ve çözümler bir
hale geldiler. Bu çerçevede Mihne hadisesinin sonu ve Büveyhîler’in gelişi arasındaki yüzyılın
(kabaca 235/850 ve 339/950 arası), çeviri hareketinden önce varolan ve çeviri hareketiyle
birlikte ortaya çıkan bütün teorik bilimlerin hem içerik hem yöntem bakımından kendilerini
yeniden düzenleme dönemi olduğu söylenebilir.
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Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken
Abbasi Toplumu, çev. Lütfü Şimşek (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003), 15.
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Bilimsel ve felsefî faaliyetlerin koruyucuları ve destekçileri arasında halifelerden başka
prenslerin adları da kaynaklarda çok sık geçmektedir. Bunlardan en ünlü olanı, bilim adamı ve
filozof el-Kindî’nin eğittiği ve birçok önemli mektup gönderdiği, Mu‘tasım’ın (dönemi: 218227/833-842) oğlu Ahmed’dir. Nitekim Ahmed, el-Kindî’den, İbn Naima’nın çevirdiği,
Aristoteles’in Teolojisi denen, Plotinus’un son üç Ennead’ından çıkarılmış alıntılardan oluşan
kitabın yapmacıklı dilini üslup olarak düzeltmesini istemişti. Bundan başka Ahmed, Kusta ibn
Luka’yı da matematik ve astronomi konusunda eserler çevirmekle görevlendirdi.
Halife ailelerinden saray kadınları da bazı eserler ısmarlayarak çeviri hareketini ve bilimsel
üretimi destekliyordu. Mesela, Fihrist’e göre Mütevekkil’in cariyesi ve oğlunun annesi,
Huneyn’den kendisi için sekiz aylık ceninler (Kitâbü’l-Mevlûdîn li-semâniyet ‘aşhur) hakkında
bir kitap hazırlamasını istemişti. Bunlardan başka saray dışında toplumun pek çok kesiminden
tercüme hareketine destek verenlerin bulunduğunu da ayrıca belirtmek gerekir.29
Elimizdeki bütün bilgiler, Bağdat’taki çeviri hareketinin iki yüz yılı aşan bir süre boyunca hızla
geliştikten sonra zamanla yavaşladığını ve miladi 1000. yılın başlarından itibaren sona erdiğini
göstermektedir. Bunun sebebi, çevirilen bilimlere duyulan ilginin azalması ya da çeviri
yapabilecek uzmanların sayısının azalması değildir. Tam tersine IV/X. yüzyılın sonlarında
Bağdat’ta her türden bilimsel faaliyetler gerçekleştirildiği gibi çeviri yapabilecek uzmanlar da
bulunmaktaydı. Çevirilere ve çevirilen bilimlere duyulan ilginin Abbasîlerin ilk iki yüzyılının
ardından Büveyhîlerin Bağdat’ı işgal etmesiyle birlikte, azalmak bir yana, arttığı dahi
söylenebilir. Zaten Büveyhîler döneminde bir kültür sıçraması gerçekleştirildiği yapılan son
dönem çalışmalarında çok iyi ortaya konulmaktadır.
O halde çeviri faaliyetinin zaman içerisinde yavaşlama gösterip durmasının sebebi nedir?
Denilebilir ki, bunun sebebi, tercüme hareketinin verebileceği bir şeyin kalmamış olmasıdır.
Bir başka ifade ile tercüme hareketinin durmasının sebebi, bu hareketin toplumsal ve
bilimsel önemini kaybetmiş bulunmasıdır. Burada belirtilmek istenen artık Arapça’ya
çevirilecek Yunanca eserlerin kalmadığı değil, aksine çeviriyi destekleyenlerin, uzmanların ve
ilim adamlarının ilgilerine ve taleplerine doyurucu bir biçimde yanıt verebilecek Yunanca
eserlerin kalmadığıdır. Zira birçok disiplinin önemli ana metinleri zaten çok önceden çevirilmiş,
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Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken
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incelenmiş, bütün disiplinler çeviri eserlerin sahip olduğu düzeyin ötesinde bir gelişme
kaydetmişti. Böylece Yunanca eserler, bilimsel güncelliklerini yitirdi ve araştırmalar daha
güncel bilgilere yönelmeye başladı. Bilim hamileri Yunanca çeviriler yerine orijinal Arapça
yazılar ısmarlar oldu. Bu süreç uzun bir süreden beri devam etmekteydi ve Abbasîlerin ikinci
yüzyılında da gözlemlenmişti. Büveyhîler dönemiyle birlikte bu eğilim öylesine hâkim bir hale
geldi ki, artık çevirilere talep tamamen ortadan kalktı. Bu nedenle duraklayan çeviri hareketi,
daha sonra sona erdi. Çünkü bu hareket için asıl talebi yaratan İslâm felsefesi ve bilimi tamamen
kendi ayakları üzerinde durabileceği bir düzeye erişmişti.
Büveyhîler döneminin sona ermesinden (1055) ve tabii ki, çeviri hareketinin ortadan
kalkmasından çok önce, İslâm dünyasındaki bilginler, bilimde devrim yaratan temel eserlerini
zaten yayınlamışlardı. Tıpta Ali ibn Abbâs el-Mecûsî (ö. 4/10. yüzyılın sonları) ve İbn Sînâ (ö.
428/1037); astronomide el-Battânî (ö. 317/929) ve el-Bîrûnî (ö. 440/1048); matematikte elHârizmî (3/9. yüzyılın ilk yarısı) ve fizikte İbnü’l-Heysem (ö. 432/1041’den sonra) ve yine İbn
Sînâ ve benzerleri bu bilginlere örnektir. Bunların çalışmaları, bilimsel açıdan eninde sonunda
çeviri literatürünü geçecekti. Ayrıca bu çalışmalar üslup, biçim ve tavır bakımından İslâm
dünyasındaki o döneme özgü tutumlara uygun düşecek bir düzeyde yazılmışlardı.
Dahası bu ve benzeri bilginler, kadîm bilimsel mirasa yönelik çok önemli ve özgün eleştirel
eserler de ortaya koydular. Mesela er-Râzî’nin Galen Hakkında Şüpheler (eş-Şukûk ‘alâ
Câlînûs) ve İbnü’l-Heysem’in Ptolemaios Hakkında Şüpheler (eş-Şukûk ‘alâ Batlamyûs)
bunlar arasında yer almaktadır. Yine İbn Sînâ’nın Aristoteles’le aynı görüşte olmadığı bütün
temel konuları ele aldığı ve “Aristoteles Hakkında Şüpheler” diye de adlandırılabilecek elHikmetü’l-Meşrikiyye isimli kitabını da buna ilave etmek gerekir.
Burada Galenos, Ptolemaios ve Aristoteles gibi Yunan biliminin üç temel direğinin
eksikliklerini ortaya çıkaran eserlerin ortaya konulması ve bunların oluşturduğu etki elbette ki
önemlidir. Ancak daha da önemlisi, kendi disiplinlerinin gelişimiyle fiilen ilgilenip bu tür
kitapların yazılıp değer verileceği entelektüel ortamı yaratan müderris ve bilim adamlarının
tutumlarıdır.
Sonuçta 4/10. ve 5/11. yüzyıllarda İslâm bilim ve felsefe eserleri çeviri eserlerin seviyesinin
çok üstüne çıkmış ve bu telif edilmiş eserler tamamen baskın ve hâkim bir konuma
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gelmiştir. Böylece çeviri eserler bu bağlamda önemlerini yitirerek bilim ve felsefe tarihinin bir
parçası haline gelmişlerdir.
Burada bir hususun altını çizmek gerekir ki, bilim ve felsefe faaliyetleri bakımından Bağdat,
ilk merkez olma özelliğine sahip olmuşsa da 4/10. yüzyıl Büveyhîler döneminin ayırt edici
özelliği olan siyasal parçalanmışlığa paralel bir gelişmeyle bilim ve felsefe faaliyetleri de bütün
İslâm dünyasına yayılmıştır. İktidarın merkezî niteliğinin kaybolması, kültürü himaye edenlerin
de merkezi niteliğinin kaybolması demekti. Böylece Bağdat seçkinlerinin bilim ve felsefe
geleneği ve çeviri kültürü Bağdat dışındaki hükümdarların örnek almaya çalıştığı bir model
oldu. Böylece Orta Asya, İran, Suriye, Mısır ve Endülüs gibi bölgelerde bilimsel ve felsefî
araştırmalar ileri boyutlara vardı.30

30

Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken
Abbasi Toplumu, çev. Lütfü Şimşek (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003), 147-150.

55

KAYNAKLAR
Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, I, çev. Abdurrahman Aliy (Ankara: Kültür ve Turizm
Bakınlığı, 2007).
Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Kasım Turhan (İstanbul: Şa-to, 2004).
Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi
ve Erken Abbasi Toplumu, çev. Lütfü Şimşek (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003).
Peter Adamson-Richard C. Taylor (ed.), İslam Felsefesine Giriş, çev. M. Cüneyt Kaya,
(İstanbul: Küre Yayınları, 2007).
Kindî, Felsefî Risâleler, çeviri ve inceleme: Mahmut Kaya (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994).
Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ahak, haz. Orhan Şaik Gökyay (İstanbul: Millî Eğitim
Bakanlığı Yayınları, 1993).

56

BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi antik birikimden yapılan ‘tercümeler’ hakkında doğru bir yargıyı dile
getirmez?
A. Tercümeler, nereden gelirse gelsin hakikatin elde edilmesine yönelik bir bilincin sonucudur.
B. Tercümelerin siyasî, ideolojik, sosyal vb. sebepleri de vardır.
C. Tercümeler, belirli bir felsefî alt yapıya dayanır.
D. Tercümeler belirli bir bilimsel ve felsefî olgunluğa bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
E. Tercümeler, İslâm dünyasında felsefenin belirmesinde birincil etkiye sahiptir.
2. “Tercümeler, İslâm dünyasındaki felsefî hareketin……………………..sebebidir.”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mecrasından sapmasının
B. Gelişiminin
C. Başlamasının
D. Devam etmesinin
E. İslâm’dan uzaklaşmasının
3. Aşağıdakilerden hangisi ‘tercümeler dönemi’ hakkında doğru bir yargıyı dile getirmez?
A. Tercümeler dönemi, sadece önceki antik birikimlerin Arapça’ya çevirildiği bir dönemdir.
B. Tercümeler dönemi, İslâm felsefesinin açılım dönemidir.
C. Tercümeler dönemi İslâm felsefesinde farklı akımların görüldüğü bir dönemdir.
D. Tercümeler dönemi, tercüme edilen eserlere yönelik eleştirilerin baş gösterdiği bir dönemdir.
E. Tercümeler dönemi, büyük felsefî sistemlerin ortaya çıktığı bir dönemdir.
4. “Tercüme faaliyeti, aynı zamanda……………………………………olarak anlaşılmalıdır”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. İslâm dünyasında görülen bir zayıflık
B. Dışa bağımlılık
C. Felsefe yapma biçimi
D. Felsefe dünyasıyla temas
E. Farklı kültürlerle karşılaşma
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5. İslâm dünyasındaki tercüme hareketi aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılabilir?
A. Kelâm hareketi
B. İtalyan Rönesansı
C. Kıta Avrupa felsefesi
D. Çağdaş dinî hareketler
E. Fransız devrimi
6. Aşağıdaki bilim adamı veya filozoflarından hangisinin eserleri diğerlerine göre daha fazla Arapça’ya
çevirilmiştir?
A. Platon

B. Batlamyus

C. Aristoteles

D. Plotinus

E. Themistius

7. Tercümeler döneminde İslâm dünyasının en çok istifade ettiği kültür dünyası aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yunan ve Helenistik

B. İran

C. Hint

D. Çin

E. Mısır

8. Arapça’ya yapılan ilk tercümeler Hicrî hangi yüzyılda ve dönemde gerçekleşmiştir?
A. I. Y.Y., Emevîler
B. II. Y.Y., Abbasîler
C. III. Y.Y., Abbasîler
D. IV. Y.Y., Emevîler
E. I. Y.Y., Abbâsîler
9. Çeviri hareketinin sona ermesi yaklaşık hangi döneme rastlar?
A. IX. yüzyılın başları
B. X. yüzyılın başları
C. XI. yüzyılın başları
D. XII. yüzyılın başları
E. XIII. yüzyılın başları
10. Çeviri hareketinin sona ermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zaman içerisinde tercüme yapabilecek kimselerin azalması
B. Yönetimlerin bilim ve felsefeye gösterdikleri ilginin zayıflaması
C. Tercümelere ayrılan bütçenin küçülmesi
D. Tercümelerin bilimsel öneminin azalması
E. Tercümelere yönelik dinî muhalefetin artması

CEVAPLAR: 1 E, 2 B, 3 A, 4 C, 5 B, 6 C, 7 A, 8 A, 9 C, 10 D
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
İslam felsefesinde tercümelerin ortaya çıkışı, gelişimi, hangi antik kültürlerden yapıldığı gibi
bir takım konulara temas edildi. Ancak bu tarihsel gelişim yanında İslâm felsefesinin
tercümelerle ortaya çıkmadığı, aksine zaten mevcut olan İslâm felsefesinin kendi doğal gelişimi
içerisinde tercümelere yöneldiği tezi işlendi. Bu dersle birlikte İslâm felsefesinin kendi
içerisinde kapalı bir gelenek olmadığı, dünya bilim ve felsefe geleneklerine açılarak, onlardan
ihtiyaçları ölçüsünde istifade ederek gelişimini tamamladığı gösterilmiş oldu.
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3. İSLÂM FELSEFESİNİN SİSTEMLEŞMESİ VE İSLÂM’DA FELSEFÎ AKIMLAR

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İslâm dünyasındaki felsefe akımlarını ve ekolleri ele alınacak, bunlar
içerisinde felâsife, mütekellimûn, fukahâ, dilciler, doğa bilimcileri ve matematikçilerden
bahsedilecek, ayrıca felâsife içerisinde yer alan ekoller ele alınacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği

Genel
felsefe
akım ve ekolleri

İleride
kullanılacak olan
kavramlar ve ders
içerisinde
işlenecek akımlar
hakkında genel
bilgi sahibi olur.
Bütüncül bakış
açısı edinir.

Konu ile ilgili
okuma metinleri
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Felâsife



Mütekellimûn



Mutasavvifûn



Fukaha



Nahviyyûn

62

3. İSLÂM FELSEFESİNİN SİSTEMLEŞMESİ VE İSLÂM’DA FELSEFÎ
AKIMLAR
Buraya kadar ortaya konulanlardan da anlaşılacağı üzere ‘tercümeler dönemi’ olarak
adlandırılan dönem, çeviri hareketinden önce İslâm dünyasında zaten varolan felsefenin İslâm
öncesindeki muhtelif felsefelere açılımını ve buna paralel olarak da (İslâm felsefesinin) gelişim
ve sistemleşme dönemini ifade etmektedir. Esasen II/VIII. yüzyıldan başlayıp IV/X. yüzyıla
kadar yoğun bir biçimde devam eden felsefî tercümeler dönemi, İslâm dünyasında gelişmeye
başlayan İslâm felsefesinin ihtiyacını karşılamaya yönelik bir açılımı ve atılımı içerdiği gibi,
İslâm felsefesinin tam olarak gelişip mükemmel sistemler halini aldığı dönemi de
kapsamaktadır.
O halde bir önceki bölümün alt başlığının ‘tercümeler dönemi’ diye adlandırılması, o dönemde
İslâm dünyasında sadece tercümelerin yapıldığı şeklinde bir yanlış algıya yol açmamalıdır.
İlgili bölümün üst başlığının da gösterdiği gibi, bu dönem aynı zamanda İslâm felsefesinin
açılım, gelişim ve sistemleşme dönemini de ifade etmektedir. Bu bağlamda İslâm dünyasında
bir yandan felsefe yapılırken diğer yandan ihtiyaçlarla bağlantılı olarak tercümeler
yapılmıştır; aynı şekilde tercümeler yapılırken de çok çeşitli sebeplerle beliren soru ve
sorunlara bağlı olarak yeni felsefeler üretilmiş ve yepyeni eserler ortaya konulmuştur.
Tercüme hareketi, İslâm felsefesinin gelişimine elbette büyük katkı sağlamıştır. Ancak gözden
kaçırılmaması gerekir ki, tercümelerden önce bir İslâm felsefesinin mevcut bulunuşu, tercüme
hareketini başlattığı gibi, İslâm felsefesinin gelişimi de tercüme hareketinin gelişimine yön
vermiştir. Bir başka ifade ile İslâm felsefesi geliştikçe, tercümeler hem nicelik hem de nitelik
bakımından önemli bir gelişme kaydetmiştir. Dolayısıyla tercümeler ile İslâm felsefesi
arasındaki ilişkiyi salt birinciden ikinciye doğru giden bir ilişki olarak asla görmemek gerekir.
Bunlar arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Dahası bizzat tercüme faaliyetini de aynı
zamanda bir felsefe yapma faaliyeti olarak algılamak gerekir. Zira bir felsefî metnin başka bir
dilde (burada Arapça) yeniden ‘anlaşılır’ bir şekilde ifade edilebilmesini felsefe yapma etkinliği
olmaksızın salt bir dilsel faaliyetle açıklamak mümkün değildir.
İslâm felsefesinin gelişim ve sistemleşmesi sürecini salt kadîm felsefî birikimlere dayanılması,
bunların savunulması ve sahiplenilmesi olarak da algılamamak gerekir. Nitekim Antik Yunan
ve Helenistik dönem felsefî birikiminden en çok yararlanan ‘felâsife’ dahi, kendi felsefî
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sistemlerini oluştururken pek çok noktada bu önceki felsefelere yönelik ciddi eleştiriler getirmiş
ve bunlardan pek çok bakımdan köklü bir ayrışma içerisine girmiştir. Yine İslâm dünyasındaki
kelâm felsefelerinin İslâm öncesi felsefî sistemlere rağmen ve bunlara temelde karşıt bir
biçimde sistemleştiği söylenebilir.
Benzer şeyler, İslâm’daki diğer felsefî akım ve hareketler için de aynen geçerlidir. Nasıl ki,
Avrupa, İslâm dünyasından tercüme ettiği eserlerle felsefî ve bilimsel gelişimine hız vermiş ve
fakat tarihi süreç içerisinde İslâm felsefe sistemlerinden çok farklı sistemlere ve akımlara sahip
olmuşsa, aynı şekilde İslâm dünyasındaki felsefe ve bilim hareketi de tercüme hareketiyle
birlikte gelişimine hız vermekle birlikte yepyeni ve bambaşka sistemlere ve ekollere sahip
olmuştur. Bundan dolayıdır ki, İslâm’daki hiçbir felsefî sistemi ya da ekolü İslâm öncesi bir
sistemle ya da ekolle özdeşleştirmek ya da ona indirgeyerek açıklamak mümkün değildir.
Bu manada İslâm felsefe sistemlerinin ve ekollerinin her biri, kendi içerisinde özgün ve orijinal
bir mâhiyete sahiptir. İslâm felsefe sistemlerinden bazıları antik felsefelere sadece benzer bir
görünüm arzedebilir; ancak asla onlarla aynı değildir. Zira kadim birikimlerden ne kadar
yararlanırsa yararlansın, İslâm dünyasındaki her felsefî sistem, yeni bir oluşumu ifade
etmektedir.
Buraya kadar ortaya konulanlardan da anlaşılacağı gibi, İslâm felsefesi tabiri İslâm dünyasında
ortaya çıkan ‘felsefeler’in genel adıdır. İslâm dünyasında tek bir felsefe değil felsefeler söz
konusudur. Nasıl ki, Yunan felsefesi kendi içerisinde çok çeşitli felsefeleri (Pre-Sokratikler,
Platon felsefesi, Aristoteles felsefesi gibi) barındırıyorsa, aynı şekilde yüzyıllardır devam edip
gelen İslâm felsefesi de kendi içerisinde pek çok felsefî sistemi ve akımı barındırmaktadır. Bu
felsefeler arasında bazen yakınlaşmalar görülebilirken bazen de köklü ayrışmalar ve karşıtlıklar
söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla İslâm felsefesi tek tip bir felsefî geleneği değil, zaman
zaman birbirleriyle taban tabana zıt farklı gelenekleri ifade etmektedir.
İslâm dünyasındaki bu felsefî geleneklerin oluşum, gelişim ve sistemleşme süreçleri de zaman
bakımından birbirlerinden ayrışmaktadır. Bazı felsefe geleneklerinin ya da ekollerinin oluşumu
ve sistemleşmesi diğerlerine göre daha önce ya da sonra olabilmektedir. Nitekim İslâm
dünyasında genel olarak kelâm felsefesinin ekolleşme ve sistemleşme döneminin İslâm
meşşâîliğinin ekolleşme ve sistemleşme devrinden daha önce başladığı görülmektedir. Nitekim
Mu‘tezilenin II/VIII. asrın ortalarında tam bir felsefî ekol olarak teşekkül ettiği ve hatta II/VIII.
asrın sonlarında ya da III/IX. asrın başlarında Basra Okulu ve Bağdat Okulu olarak iki ayrı
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Mu‘tezilî ekolün geliştiği görülmektedir. Nitekim bu dönemlerde Mu‘tezileyi temsil eden pek
çok sistem filozofuna rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Bişr b. Mu‘temir (ö.
210/825), Sümâme b. Eşres (ö. 213/828), Ebû Bekr el-Esamm (ö. III/IX. asrın başları)
Muammer b. Abbâd es-Sülemî (ö. 215/830), Nazzâm (ö. 220 ila 230/835 ila 844 arası), Ebu’lHuzeyl el-Allâf (ö. ykl. 226/840). Oysa Müslüman felâsifenin, daha özelde İslâm meşşâîliğinin
ilk sistem filozofu olan Kindî’nin felsefesini daha sonra geliştirdiği ve bir ekol olarak İslâm
meşşâîliğinin daha geç dönemde teşekkül ettiği görülmektedir. Nitekim Kindî, II/VIII. asrın
sonlarına doğru doğmuş ve 256/870’den sonra vefat etmiştir. Kelâmî felsefe geleneği içerisinde
yetişmiş ve fakat daha sonra yeni bir felsefî sistem kurmuş bulunan Kindî’nin bu felsefesinin
ekolleşmesi ise, daha geç bir dönemde vuku bulmuştur.
İslâm dünyasındaki felsefî akımları, birbirlerine muhalif olmaları sebebiyle, birbirinden
bütünüyle kopuk ve tam müstakil oluşumlar olarak da görmemek gerekir. Aksine bir felsefî
akım, bazen başka bir felsefî akımın oluşumuna etki edebilmekte ya da bu akımlar kendi
aralarındaki tüm muhalif unsurlarına rağmen, birbirlerinin gelişimine yol açabilmektedir.
Nitekim Mu‘tezile ekolü, Abdullah b. Küllâb el-Basrî’nin (ö. 240/854) temsil ettiği Sünnî
felsefî ekol ile bundan belirli noktalarda ayrışan İmam Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/936)
kuruculuğunu yaptığı Sünnî felsefe ekolünün (Eş‘arîlik) ortaya çıkışında ve gelişiminde önemli
bir etken ve kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. İbnü’l-Küllâb, bir yandan Mu‘tezilenin
geliştirdiği kelâm yönteminden ve kelâmî delillerden/ilkelerden istifadeyle kendi görüşlerini
temellendirirken diğer yandan da onlara karşı getirdiği eleştirileriyle temsil ettiği Sünnî ekolü
belirli bir olgunluğa çıkarmıştır. Aynı şekilde el-Eş‘arî de ömrünün büyük bir bölümünü
Mu‘tezile ekolüne bağlı olarak geçirmiş, daha sonra önemli bir Mu‘tezilî sistem filozofu olan
hocası Ebû Ali el-Cübbâî (ö. 303/916) ile tartışarak bu ekolden ayrılmış ve kendi sistemini
kurmuştur.
Yine genel olarak kelâmî felsefelerin, özelde ise Mu‘tezilî felsefenin tüm karşıtlığına rağmen
Kindî ile başlayan ve İbn Sînâ ile birlikte oldukça ileri bir merhaleye erişen İslâm meşşâîliği
üzerindeki etkisi de aşikârdır. Tabiî bu etki ve kaynaklık durumu sadece kelâm felsefesinden
meşşâîliğe doğru seyreden bir hatta gerçekleşmemiştir. Aksine benzer bir şekilde İslâm
meşşâîliği de özellikle Gazzâlî sonrası kelâm felsefelerinin gelişiminde önemli bir etkiye sahip
olmuştur. Yine özellikle İbn Sînâ’nın temsil ettiği meşşâî felsefenin Sühreverdî’nin (ö.
587/1191) meşşâîliğe karşıt olarak kurduğu İşrâkî felsefenin hem doğuşunda hem de
gelişiminde büyük bir etkisi vardır. Benzer şekilde İbn Sînâ felsefesinin, özellikle İbnü’l-Arabî
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(ö. 638/1240) tarafından temsil edilen ve Sadreddin Konevî (ö. 673/1274) ve Davud el-Kayserî
(ö. 751-1350) çizgisiyle gelişimini sürdüren tasavvuf felsefesi üzerindeki tesiri de büyük
olmuştur.
Anlaşılacağı üzere İslâm dünyasındaki muhtelif felsefî ekoller, birbirlerinden yalıtılmış olarak
değil, aksine birbirleriyle diyalektik bir ilişki içerisinde gelişimlerini sağlamışlardır.
Aralarındaki ihtilaf ve karşıtlık ne kadar büyük olursa olsun, bu durum, onların birbirlerinden
istifade etmesini engellememiştir. Bu bağlamda İslâm felsefî ekolleri, birbirleriyle bir diyalog
halinde açık sistemler olarak tekâmül etmişlerdir.
Yine bu akımlar, biri ortadan kalkarak diğerinin zuhur ettiği felsefe sistemleri şeklinde değil,
aksine çoğu durumda, birlikte varolan ve gelişen sistemler olmuşlardır. Ancak bu felsefî
sistemlerin eşit güçler olarak İslâm toplumunda varolduğunu söylemek de pek mümkün
değildir. Aksine belirli dönemler, belirli bir felsefî ekol İslâm toplumunda hâkim iken, farklı
bir dönemde başka bir felsefe ekolü egemen unsur olarak öne çıkabilmiştir. Yine belirli bir
coğrafyada belirli bir felsefî ekol daha etkin ve baskın iken farklı bir coğrafyada durum
değişebilmiştir.
Son olarak burada bir hususu belirtmekte yarar var: İslâm dünyasındaki felsefe ekolleri her
zaman felsefenin bütün klasik konularında eser vermiş değillerdir. Bunlardan bir kısmı belirli
bir felsefî alanda öne çıkmışlar ve bu alanda felsefî bir gelenek oluşturmuşlardır. Mesela
aşağıda ele alıncağı üzere fukahâ tarafından geliştirilen felsefe ekollerinde hukuk felsefesi başta
olmak üzere muayyen alanlar ön plandadır. Bu durum dilcilerin felsefî ekolünde de böyledir.
Onlar da özellikle dil felsefesi alanında bir ekole sahip olmuştur. Ancak böyle bir vakıa bu
ekollerin başka alanlarda hiç felsefe üretmediği anlamında düşünülmemelidir. Bazen belirli bir
alanda öne çıkan bir felsefî ekol sahibi filozof, diğer felsefî meselelerde de görüş sahibi
olabilmektedir. Mesela bir fakîh, doğabilimci ya da dilbilimci, metafizik meselelerde de ileri
düzeyde felsefî bir ürün verebilmektedir. Dolayısıyla aşağıda felsefî ekoller sıralanırken bu
husus dikkate alınmalı, belirli felsefe ekollerinin çok yönlü olabileceği gözden
kaçırılmamalıdır.
Buraya kadar haklarında bazı işaretlerde bulunduğumuz İslâm felsefî akımlarını şimdi daha
ayrıntılı ve toplu olarak ele alabiliriz.
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İslâm dünyasındaki felsefe akımlarını ve ekollerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

1.

Felâsife: Bu ekolü ve bu ekol içerisindeki alt ekolleri aşağıda ayrıntılı olarak ele

alacağımızdan burada sadece ismini vermekle yetiniyoruz.

2.

Mütekellimûn: İslâm’daki en kapsamlı felsefe ekollerinden birini oluşturmakta olup

kendi içerisinde pek çok alt ekole ayrılmaktadır. Mu‘tezile, Eş‘arîlik, Matüridîlik, Şia ve
Selefîlik gibi akımlar buna örnek olarak verilebilir. Kelâm felsefe ekolü içerisinde varlık, bilgi
ve değer alanları başta olmak üzere hemen hemen felsefenin bütün konu ve meseleleri ele
alınmıştır. Buradaki felsefî ekoller kelâm ve mezhepler tarihi disiplini içerisinde
incelenmektedir.

3.

Mutasavvifûn: İslâm dünyasındaki en önemli felsefe akımlarından birini oluşturur. Bu

ekol de İbnü’l-‘Arabî’nin temsil ettiği ekol başta olmak üzere pek çok alt ekolden
müteşekkildir. Burada da ontoloji, epistemoloji, teoloji, insan felsefesi, değer felsefesi vb. pek
çok felsefî alanda bütüncül ve kapsamlı felsefî sistemler geliştirilmiştir. Buradaki ekoller de
tasavvuf disiplini içerisinde ele alınıp incelenmektedir.

4.

Fukahâ: İslâm ilim geleneğinde fıkıh ilmini kuran ve geliştiren âlim ve düşünürlerin

felsefe ekolüdür. Fıkıh esasen pratik konuları kapsamakla birlikte, usûl-ı fıkıh teorik bir
düşünme alanını ihtiva etmektedir. Burada felsefenin bütün alanlarından ziyade özellikle hukuk
felsefesi, yorum felsefesi, değerler felsefesi ve bilgi felsefesi gibi alanlarda önemli ve büyük
felsefî teoriler ve görüşler ortaya konulmuştur. Bu ekol de kendi içerisinde Hanefîlik, Şâfiilik,
Mâlikîlik ve Hanbelîlik gibi pek çok alt ekole ayrılmaktadır. Bu alandaki gelişmeler fıkıh
disiplini içerisinde ele alınmaktadır. Ancak fukahânın tarih boyunca ortaya koyduğu felsefî
nitelikli düşüncelerinin henüz incelendiğini söylemek mümkün görünmemektedir.

5.

Dilciler (nahviyyûn): İslâm dünyasında ‘nahiv’ denilen dil bilimini kuran ve geliştiren

düşünür ve filozoflar ekolüdür. Dilciler, felsefî bağlamda özellikle dil felsefesi alanını kapsayan
konu ve sorunlarla ilgilenmişlerdir.
Nahiv ilminin kuruluş çabaları Hz. Ali’ye kadar geri götürülmektedir. İslâm’ın oldukça erken
dönemlerinde dil bilimleri büyük bir gelişme göstermiştir. Nitekim ünlü bilgin Sîbeveyhi (ö.
180/796), Kitâb fi’n-Nahv adlı ölümsüz eserinde Arapça’nın gramerini hemen hemen bütün
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boyutlarıyla incelemiş ve Arapça gramer sistemini kurmuştur. Daha sonra Yahya b. Ziyâd elFerrâ (ö. 207/822) bu konuda Kitâbu Hudûdi’n-nahv adında ansiklopedik bir eser kaleme
almıştır. İbnü’s-Serrâc (ö. 316/929), Ebû Saîd es-Sîrâfî (ö. 368/979), Ebû Ali el-Fârisî (ö.
377/987) ve İbn Cinnî (ö. 392/1002) gibi alim ve düşünürler sayesinde dilbilim gelişmiş ve bu
çerçevede ve buna paralel olarak tarihi süreç içerisinde dil felsefesinde de önemli teoriler ortaya
atılmıştır. Kûfe Ekolü ve Basra Ekolü gibi erken dönemlerde iki ekol kurmuş bulunan dilbilimci
düşünürler, İslâm tarihi boyunca özellikle dilin mâhiyeti, doğası, kaynağı ve kökeni; dildüşünce-varlık arasındaki ilişki; dil ile toplum ilişkisi, anlam teorisi, belâğat ve beyân
(hitabet/retorik) meseleleri ve tanım teorisi gibi felsefî konu ve meseleler üzerinde önemli
teoriler geliştirmişlerdir.

Bu iki ekolün karşıtlıkları, iki ayrı felsefenin, iki ayrı dünya görüşünün derin boyutlu bir karşı
karşıya gelişi demektir. Basra Ekolü’ne göre dil, olay ve olguları, nesne ve kavramları doğru
bir biçimde yansıtan bir aynadır. Dilde de düşünce, tabiat ve hayatın kanunları aynen
gözlemlenmelidir. Çünkü burada da aynı kanunlar yürürlüktedir. Ses, kelime ve cümlelerin
biçim ve konum değiştirmeleri durumunda bunun kesin bir sebebi olmalı ve bu
gösterilebilmelidir. Dil ile zihnin karşılıklı ilişkilerini göstermek, Basra Ekolü dil bilginlerinin
başlıca görevini teşkil etmiştir. Basra Ekolü, dili aklî ve mantıkî kategorilere sokarak
incelemeyi, dilin kanunlarını göstermek ve kuraldan ayrılan durumların da sadece görünürde
olup yine bunun aklî olduğunu ve bir sebebe dayandığını belirtmek istemiştir. Yapı bilgisini
(morfoloji) söz diziminden (sentaks) ayırmayan Arapça dil bilginleri dili de tabiat, mantık ve
toplum ile aynı şekilde genel geçerliği olan kanunlara tâbi tutmuşlardır. Basra dilcileri temel
biçimleri, temel kuralları, gözlem ve inceleme ile ortaya koymak istiyorlar, akla uygun bir
açıklaması olmaksızın bu ilkeden ayrılan hususları reddediyorlardı. Münferit olarak bu
istisnalardan bazılarını kabul etseler bile, bu istisnalardan kıyas yoluyla başka biçimler
meydana getirilmesine imkan tanımıyorlardı. Oysa Kûfe Ekol’ü, kuraldışı dizilere daha özel bir
ilgi gösteriyor, dil konusunda örf ve geleneği, kullanma biçimini, bütün zenginliği ve farklılığı
ile dil bilgisinin ilk ve başlıca kaynağı olarak düşünüyordu.31
İslâm dünyasındaki dilbilim çalışmaları tercüme hareketinden önce gelişme gösterdiğinden bu
çalışmalar, başlangıçta antik bilim geleneklerinden bağımsız kalmışsa da özellikle
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Aristoteles’in mantık eserlerinin çevirisinden sonra dilbilimciler bu mantık çalışmalarından da
istifade etmişlerdir. Ancak bu durum belirli bir bakış ve görüş çerçevesinde sınırlı bir düzeyde
gerçekleşmiştir. Nitekim Aristoteles mantığını ‘evrensel bir gramer’ olarak öne süren
mantıkçılara karşı dilbilimciler ciddi muhalefette bulunmuşlar ve bu noktada önemli felsefî
tezler ileri sürmüşlerdir.
Kaynaklarda Kindî’nin öğrencisi Ahmed ibn et-Tayyib es-Serahsî’nin (ö. 286/899) mantık ile
Arap grameri arasındaki farka dair İslâm dünyasında ilk eser veren kişi olduğu kaydedilir. Buna
göre Serahsî, evrensel ve küllî bir gramer olduğu iddiasıyla mantığı Arapça gramerinden ya da
herhangi bir dilin gramerinden daha üstün görmektedir. Böyle bir iddia, Arap gramercileri ya
da dilbilimcileri tarafından ciddi bir eleştiriye tabi tutulmuştur ki, bunun en çarpıcı
örneklerinden biri, ünlü dilbilimci Ebû Saîd es-Sîrâfî ile mantıkçı Ebû Bişr Mattâ arasındaki
tartışmada görülmektedir.
331/932 yılında Bağdat’ta gerçekleşen bu tartışmada Sîrâfî, ‘dil düzeyinde’ doğru konuşmanın
formel mantık kurallarından ziyade Arap gramerinin ve sentaksının sabit kurallarının bilinmesi
ve bunlara uyulmasıyla mümkün olabileceğini belirtmektedir. Ona göre akledilirler düzeyinde,
yani anlam ve kavramlar düzeyinde ise, doğru anlama ulaşmak için aklın kullanılması
yeterlidir. Sîrâfî’ye göre mantık ile dil arasında bir ayırım olamaz. Mantık denilen şey, belirli
bir dilin mantığıdır ve dolayısıyla bütün dillerin üstünde ‘evrensel mantık’ diye bir şey söz
konusu değildir. Mantıkçıların evrensel ve genel-geçer diye öne sürdükleri mantık, Yunan
dilinden ve gramerinden türetilmiş pür Yunan mantığıdır. Dolayısıyla mantığın evrensel
olduğu, tüm ulusları aşan düşünme ilkeleri koyduğu ve evrensel bilgiye ulaşmak için formel
mantık kurallarına uyulması gerektiği şeklindeki anlayış asla doğru değildir. (geniş bilgi, nasr
leaman, history of islamic philosophy, c. 2, s. 898-904).

Bu tartışmalar, tarihi süreç içerisinde devam etmiş ve mantıkçılar yanında dilbilimcilerin de
felsefelerinin gelişimine yol açmıştır. Tabiî bu, sadece bir örnek olarak karşımızda durmaktadır.
Elbette son dönemlere kadar İslâm dünyasında dilciler, pek çok meselede çok çeşitli felsefeler
geliştirmişlerdir. Bunların da pek çoğu, tam olarak günyüzüne çıkması için araştırmacıların
çalışmasını beklemektedir.

6.

Doğa bilimcileri ve matematikçiler: İslâm dünyasında Kindî, İbn Sînâ, İbn Rüşd gibi

felâsife ekolü içerisinde yer alan pek çok filozof aynı zamanda doğa bilimcisi veya matematikçi
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idi. Ancak burada doğa bilimcileri ve matematikçiler tabiri ile felâsife içerisinde yer alıp doğa
bilimleri ve matematik alanında eser vermiş filozoflar kastedilmemektedir. Aksine burada
kastedilen temelde astronomi, matematik, tıp, fizik, kimya, biyoloji, botanik, jeoloji, mineroloji
vb. alanlarda önemli çalışmalar yapan, bu alanlara ağırlık verip bunu önemseyen el-Battânî, Ali
b. Abbas el-Mecûsî (ö. 982), el-Hârizmî (ö. 387/997), Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî (ö. 388/998),
Muhammed b. Kesîr el-Fergânî, İbnü’l-Heysem, Ebû Reyhân el-Bîrûnî (ö. 430/1048), Ömer
Hayyam (ö. 525/1131), İsmail b. Hasan el-Cürcânî (ö. 531/1137), Câbir b. Eflah (ö. ykl.
545/1150), Şerefeddin et-Tûsî (ö. ykl. 610/1214) İbnü’n-Nefîs (ö. 687/1288), İbnü’l-Ekfânî (ö.
749/1348) ve Muhammed b. Cezûlî (ö. 870/1465) gibi sayısız bilim adamları ve düşünürlerdir.
Bu bilim adamları da özellikle varlık felsefesi, doğa felsefesi, matematik felsefesi, psikoloji,
bilgi felsefesi ve bilim felsefesi gibi alanlarda oldukça önemli felsefî görüşler geliştirmiş
kimselerdir. Ancak bazen bu kişilerin eserleri tam olarak günümüzde bilinmediğinden veya
felsefî anlamda bu kimseler üzerinde yeterli çalışmalar yapılmadığından dolayı bunların felsefî
görüşleri henüz günyüzüne çıkmayı beklemektedir.
Bu kimselerden pek çoğu doğa bilimleri ve matematik alanındaki üstün başarıları yanında
yukarıda zikredilen felsefî alanlarda da önemli teoriler geliştirmişlerdir. Üstelik bu teorilerin
pek çoğunda antik Yunan felsefe ve bilim geleneği ile felâsife denilen filozoflar gurubunun
görüşlerine muhalif bir düşünce ve tavra sahip olmuşlardır. Nitekim İbn Sînâcı felsefe
geleneğinin İbn Sînâ sonrası eleştirisinde bu bilim adamlarının bir kısmının, bu filozofa
yöneltmiş olduğu tenkitlerinin önemli bir payı olmuştur.

7.

Tarihçiler: Oldukça erken bir dönemde görülen Hadîs, sîret ve megâzî çalışmalarının

ardından Müslümanlar düşünürler, genel İslâm tarihi ve ardından dünya tarihi anlayışını
geliştirmişler ve bilimsel bir tarih yazımını gerçekleştirmişlerdir. Ancak bunun da ötesinde
Müslümanların sahip olduğu tarih düşüncesi, süreç içerisinde daha da ileri boyutlara varmış ve
nihayet İbn Haldun (ö. 808/1406) el-Mukaddime adlı dünyaca ünlü eserinde tarih felsefesini
kurmuştur. Aynı şekilde Osmanlı âlim ve filozofu el-Kâfiyecî (ö. 1474) de el-Muhtasar fi
‘ilmi’t-tarih adlı eserinde görüleceği üzere tarih felsefesi ve özellikle de evrensel bir tarih
metodolojisi konusunda önemli görüş ve teoriler geliştirmiştir. (bu konuda geniş bilgi için
Kasım Şulul’un bendeki makalesine atıf yap).

Elbette burada sıralanan ekolleri daha da geliştirmek mümkündür. Mesela bunlara hadîs, tefsîr
ve benzeri alanlarda öne çıkan bilgin ve düşünürlerin bir kısmı da ayrı kategoriler olarak ilave
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edilebilir. Burada sadece bir örnek olması açısından hadis alanında öne çıkan Şiî âlim
Muhammed Bakır el-Meclisî’yi (ö. 1110/1698-99 [?]) zikredebiliriz. Şiî-İmâmî rivayetlerin
tamamını topladığı Bihârü’l-envâr adlı muazzam hacimdeki eseriyle asıl şöhretine kavuşan elMeclisî’yi H. Corbin şöyle vasfeder: O, “feylesofları sevmemesine rağmen, çok defa kendisi
de ister istemez feylesoflaşmaktadır, kendine rağmen feylesof olmaktadır”.32
Yine bu kategorilere özellikle pratik felsefe alanında öne çıkan ve siyasetnâme türünde eser
veren düşünürler de müstakil bir başlık halinde dâhil edilebilir. Nitekim İslâm dünyasında
Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’si, Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’i, Sadrazam Lütfi
Paşa’nın Asafnâme’si, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Nasîhatü’s-selâtîn’i, Defterdar Sarı Mehmed
Paşa’nın Nesâyihu’l-vüzerâ ve’l-ümerâ adlı eseri ve Kâtip Çelebi’nin Düstûrü’l-‘amel liıslâhi’l-halel’i gibi eserler genelde pratik felsefe ve özelde ise siyaset felsefesi alanında
yazılmış önemli metinlerdir. Ancak bu çalışmamızda öncelikle felâsife ve onların felsefe
ekolleri üzerinde durulacağından fazla ayrıntıya girilmemiştir. Burada önemli olan
İslâm’daki felsefî ekolleri sadece ‘felâsife’ denilen muayyen bir gurupla sınırlandırma
yanlışına düşmemektir.
3. 1. ‘Felâsife’ ve Felâsife İçerisinde Yer Alan Başlıca Ekoller
Yukarıda genişçe ortaya konulduğu üzere, İslâm’ın ortaya çıkışıyla birlikte belirmeye
başlayan İslâm felsefesi, Müslümanların yaşadığı ve tecrübe ettiği çeşitli hâdiselere ve
durumlara bağlı olarak belirli bir gelişim göstermiş ve İslâm öncesine ait felsefî eserlerin
tercümesinden evvel, oldukça erken bir dönemde pek çok felsefî ekol varlık bulmuştur.
Müslümanların dış kültürlere açılma iradesi ile birlikte tercümeler başlamış ve buna paralel
olarak İslâm dünyasındaki felsefe hareketi belirli bir hız ve çeşitlilik kazanmıştır.
İlk dönem İslâm filozofları, özellikle tercümeler yoluyla İslâm dünyasına aktarılan felsefî
birikime karşı farklı tepkiler göstermiştir. Bu antik birikime eleştirel bir bakış hepsinin ortak
noktası olmakla birlikte bunu eleştirme ve bundan yararlanma düzeyleri farklılık göstermiştir.
İslâm filozoflarının bir kısmı, özellikle belirli bir kelâmcı filozoflar zümresi, İslâm-öncesi
birikime karşı bir hayli mesafeli dururken, bir kısmı ise bu birikime daha yakın durmuşlardır.
İşte antik felsefî ve bilimsel birikime, özellikle de Yunan ve Helenistik dönem felsefesine daha
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yakın duran ve bundan azami ölçüde faydalanarak felsefî faaliyetlerini sürdüren bu kesim,
felâsife olarak adlandırılmıştır. Bu filozofların (felâsife) ortaya koyduğu düşünsel ürünlere de
felsefe (el-felsefe) denmiştir.
‘Felsefe’, ‘bilgelik/hikmet sevgisi’ anlamına gelen Yunanca philosophia (φιλοσοφία)
kelimesinin Arapçalaştırılmış halidir. Felâsifenin Yunan felsefî geleneğinden önemli ölçüde
yararlanarak felsefe yapmış olmaları veya bu felsefî gelenekle üst düzeydeki irtibatları, onların
ortaya koyduğu düşüncenin böyle bir Yunanca kökenli kelimeyle karşılanmasında önemli bir
etken olmuştur. Ancak süreç içerisinde felsefe yerine Kur’ân’da yer alan hikmet kelimesi tercih
edilmiş olup hikmete sahip olanlara da hakîm ya da çoğul olarak hükemâ denmiştir. Ancak
‘hakîm’ nitelemesi İslâm tarihinde sadece felâsife içerisinde yer alanlarca benimsenmemiş,
aynı şekilde mutasavvıf ve kelamcı filozoflar da bu sıfatı alıp kullanabilmişlerdir. Bunun
sebebi, filozof adının belirli türden felsefe yapanlar için kullanılabilmesine karşın, hakîm adının
daha geniş bir alana sahip olmasıdır.

Bir bakıma kelâm felsefesinden koparak ya da bu felsefeye karşı olarak felâsifenin ortaya
koyduğu İslâm felsefesinin tam teşekküllü olarak III/IX. yüzyılda Müslüman filozof Kindî ile
başlayıp çeşitli biçimler ve tarzlar alarak günümüze değin gelen bir felsefe olduğu söylenebilir.
Bu felsefenin klasik dönemi içerisinde pek çok filozof (felâsife anlamında) yetişmiş olup bunlar
özellikle ‘İlk Muallim’ olarak adlandırılan Aristoteles’in eserlerinden, Yeni-Platonculardan ve
daha az bir düzeyde de Platon’dan bilinçli ve programlı bir biçimde yararlanmışlardır. Ancak
yine de bu İslâm filozofları, kendi sistemlerini bütünüyle bu filozoflara dayandırmamışlar,
aksine gerektiğinde bu filozofların görüşlerinden ayrılarak ya da onlara pek çok noktada
muhalefet ederek bizzat bir din olarak İslâm ile kelâm felsefesi başta olmak üzere diğer İslâm
felsefe ekollerinden de yararlanarak kendilerine özgü orijinal sistemlerini kurmuşlardır. Dahası
bu filozoflar, İslâm öncesinde yaşamış bu filozoflardan yararlanırken dahi, onları kendi bakış
açılarına göre yeniden yorumlamışlar ve kendi dünya görüşleri çerçevesinde bu antik felsefeyi
yeniden üretip geliştirmişlerdir.

Müslüman felâsifenin bu antik filozoflardan yararlanmaları, onların Kur’ân’dan aldıkları ilham
ve işaretle oluşturdukları hakikati merkeze alan anlayışlarının doğrudan bir sonucu olmuştur.
Buna göre hakikat, evrensel olup nereden gelirse gelsin buna sahip çıkmak gerekmektedir. Zira
hakikatten daha değerli ve üstün bir şey yoktur. Dolayısıyla sözü kimin söylediği önemli
değildir. Aksine önemli olan ne söylendiğidir. Söylenen şey, hakikat olduktan sonra, bilgi
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değeri taşıdıktan sonra buna sahip olmak gerekmektedir. Bunları ortaya koyanlar Müslüman
olmasa da bu böyledir.
Felsefeyi ve bilimi birikimsel bir olgu olarak gören felâsife, İslâm öncesi dönemlerde ortaya
konulmuş bu birikime sahip çıkmış, bu anlamda evrensel bilim sürecinin bir halkası ve
devamcısı olmayı önemli saymıştır. Ancak bu durum, kesinlikle önceki birikime körü körüne
bağlanmak şeklinde gerçekleşmemiştir. Delile ve ispata dayalı bir düşünce ve bilim anlayışı
içerisinde felâsife, nereden gelirse gelsin, yanlış bulduğu ya da yeterince kanıt getirilmediğini
düşündüğü konularda eleştiriler getirmiş ve bunun yerine kendi düşüncesini ve bilimini
üretmiştir. Bu bağlamda otorite saydığı bilim adamlarını ve filozofları dahi gerektiğinde şiddetli
tenkitlere tâbi tutmuştur. Dahası felâsife, önceki düşüncelerden ne kadar yararlanırsa
yararlansın, iktibas ettiği bu düşüncelere kendi sistemleri içerisinde yepyeni bir muhteva
kazandırmıştır. Bu bakımdan felâsife içerisinde yer alan herhangi bir İslâm filozofunu büsbütün
antik dönemde yaşamış bir filozofa irca etmek ya da onun görüşleriyle birebir örtüştürmek asla
ve kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla felâsifenin görüşlerini gerçek anlamda kavramak,
onları ancak ve ancak kendi bütünlükleri içerisinde anlamaktan geçmektedir. Yine diğer felsefe
ekollerinde olduğu gibi, felâsifeyi anlamak da Kur’ân’ı ve onun muhtevasını anlamaksızın
mümkün değildir.
Klasik dönem içerisinde vücut bulan en önemli ve en etkili felsefe ekollerinden biri, hiç
şüphesiz Meşşâîlerdir (Peripatetikler, Aristoteles’in ardından yürüyenler). Kindî, Fârâbî, İbn
Sînâ ve İbn Rüşd gibi filozofların içerisinde yer aldığı bu ekolün adına bakarak onların saf
Aristocu oldukları düşünülmemelidir. Zira onlar, yabancı kaynaklar içerisinde Aristoteles kadar
Yeni-Platonculuktan ve Yeni-Platoncu Aristoteles yorumundan da yararlanmışlardır. Ayrıca bu
filozoflar, büyük ölçüde Müslüman mütekellimûnun ve kısmen mutasavvifûnun görüşlerinden
de istifade etmişlerdir. Dahası onlar, İslâm’ın açtığı ufukla, Aristoteles’e pek çok noktada
muhalefet etmiş ya da Aristoculuktaki ve Yeni-Platonculuktaki pek çok unsuru, yeni bir
muhtevaya, tertibe ve terkibe kavuşturarak bu akımlardakinden bambaşka bir noktaya
varabilmişlerdir. Kısacası onlar pek çok hususta kendi görüşlerini geliştirmişler ve pek çok
alanda dünya çapında etkili yeni kavram, ilke, soru ve önerme icat etmişlerdir.

Burada Meşşâîlerin mütecanis/homojen bir felsefe ekolü olmadığını, kendi içerisinde de bir
takım alt ekollere sahip bulunduğunu belirtmek gerekir. Mesela Meşşâîlik içerisinde Kindî
Ekolü, Fârâbî Ekolü ve İbn Sînâ Ekolü gibi bir takım ekollerin yer aldığı söylenebilir. Kindî
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Ekolünde Serahsî, Ebû Zeyd el-Belhî ve Âmirî gibi filozoflar; Fârâbî Ekolü içerisinde (I. R.
Netton’a göre) Yahya b. ‘Adî, Ebû Süleyman es-Sicistânî (el-Mantıkî) ve Ebû Hayyân etTevhîdî gibi filozoflar; İbn Sînâ Ekolü içerisinde de Behmenyâr, Cüzcânî, İbn Zeyle, Levkerî,
Îlâkî ve Ömer b. Sehlân es-Sâvî gibi filozoflar kendini göstermektedir. Meşşâî felsefe geleneği,
içerisinde Fârâbî’nin de yer aldığı Bağdat Meşşâîleri; İbn Bâcce ve İbn Rüşd’ün yer aldığı
Endülüs Meşşâîleri; İbn Sînâcılığı temsil eden Horasan ve İran Meşşâîliği vb. farklı bir tasnife
de tâbi tutulabilir.
Aslında bu tür tasnifler, Meşşâîliğin genel bir ortak yapısı olmakla birlikte tek bir çizgiyi ve
çevreyi ifade etmediğini, bu ekol içerisinde yer alan pek çok ismin birbirlerinden farklı ve hatta
birbirlerine muhalif düşünebildiklerini göstermesi bakımından oldukça önemli ve yararlıdır.
Ancak bu tasnifler, nihayetinde sonradan oluşturulduğundan, her zaman birebir gerçekle
uyuşmayabilir. Bazen belirli bir alt ekol içerisinde gösterilen bir filozof, farklı bir alt ekole de
yerleştirilebilir. Mesela biz burada Âmirî’yi Kindî Ekolü içerisinde gösterirken, I. R. Netton
onu, Al-Farabi and His School (Fârâbî ve Okulu) adlı eserinde Fârâbî Ekolü içerisinde
göstermiş bulunmaktadır. Bu tür farklılıklar olabilir. Ancak yine de bu ayırımların temelde
belirli bir gerçekliği ifade ettiğini de vurgulamak gerekir. Ayrıca Meşşâîlik içerisinde herhangi
bir ekol oluşturamamış ya da herhangi bir ekol içerisine yerleştirilmesi mümkün görünmeyen
Meşşâî filozofların olabileceğini ve olduğunu da burada vurgulamak gerekir. Yine bu Meşşâî
ekollerin farklı başlıklarla veya isimlendirmelerle verilebileceğini de söylemekte yarar
bulunmaktadır.
İslâm Meşşâîliği içerisinde en etkili ekol, hiç kuşkusuz İbn Sînâ’nın kurduğu felsefe
ekolüdür. Kindî Ekolü ile Fârâbî Ekolü, İbn Sînâ da dâhil olmak üzere İslâm düşünce
gelenekleri üzerinde etkili olmuşlarsa da İbn Sînâ’nın felsefî sistemini kurması ve takipçileri
tarafından yayılıp geliştirilmesinin ardından bu iki ekol, gücünü kaybetmiş ve süreç içerisinde
ilgisizliğe maruz kalmıştır. Aynı şekilde Endülüs’te İbn Rüşd’ün ortaya koyduğu kendi Meşşâî
çizgisi de Avrupa felsefesinde etkili olmuşsa da İslâm dünyasında taraftar kitlesi bulamamıştır.
Sonuçta İslâm dünyasında İbn Sînâcılık en etkili Meşşâî Ekol olarak çeşitli değişim ve
dönüşümlere uğrayarak da olsa, modern dönemlere kadar devam eden bir çizgi ve çevre halinde
varlığını sürdürmüştür. Ancak burada, özellikle Gazzâlî sonrasında İbn Sînâcılığın muhtelif
tarzlarda ortaya çıktığını ve birçok İbn Sînâcılığın tezahür ettiğini vurgulamak gerekir.
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Klasik dönemde vücut bulmuş oldukça önemli ve etkili bir diğer ekol de İşrâkîlerdir.
İşrâkîlik (Hikmetü’l-İşrâk) günümüze kadar devam eden bir felsefe ekolü olma özelliğini hâlen
korumaktadır. İşrâkî felsefe ekolünün kurucusu, kendisine Şeyhü’l-İşrâk adı verilen
Sühreverdî’dir (ö. 587/1191). İşrâkîliğin Sühreverdî’den sonraki ilk büyük temsilcisi, pek çok
İşrâkî eser yanında eş-Şeceretü’l-İlâhîyye adlı felsefe ve bilimler ansiklopedisi kaleme alan
Şemseddîn eş-Şehrezûrî’dir (ö. 688/1289’dan sonra).
Sühreverdî, İbn Sînâ başta olmak üzere Meşşâî gelenekten istifade etmişse de bu geleneğe ciddi
eleştiriler getirmek suretiyle felsefesini inşa etmiştir. O, özellikle İbn Sînâcı varlık anlayışına
ve Aristotelesçi bilgi teorisine yönelttiği eleştiriler ve bu alanlara ilişkin getirdiği felsefî
çözümlerle yeni bir akımın ve geleneğin başlatıcısı olmuştur.

Antik gelenekler yanında Doğu hikmeti ve tasavvuf felsefesinden de yararlanan Sühreverdî’nin
kurduğu İşrâkî varlık anlayışında, nur kavramı önemli bir yer tutar ve bütün bir gerçeklik,
Nurların Nuru (Nûrü’l-Envâr) olarak adlandırılan Tanrı’ya dayandırılır. Bir çok noktada İbn
Sînâcı tabiat anlayışına karşı çıkan Sühreverdî’nin işrâkîliğine göre fiziksel dünya, nur ve
karanlığın çeşitli düzeylerdeki terkibinden ve ilişkisinden meydana gelir.
İşrâkî bilgi teorisinde, soyut kavramların kullanılmasından ziyade bir şeyin ‘doğrudan
tecrübesi’ne ve bunun önemine göndermede bulunan ilm-i huzûrî kavramı önemli bir yer tutar.
Bu ‘doğrudan bilgi’ türünün en iyi örneği, kişinin kendisini bilmesi, yani kendilik bilincidir.
Bu çerçevede zevkî bilgi, keşf ve müşahedeye dayalı bilgi ya da mistik tecrübe, bahsî bilgiden,
araştırmaya ve akıl yürütmeye dayalı olarak kazanılmış husûlî bilgiden daha öncelikli bir yere
sahiptir. Ancak yine de bilgide ve felsefede kemâl, bu iki bilgi türünü, yani zevkî bilgi ile bahsî
bilgiyi birleştirmekle sağlanabilir.
İran başta olmak üzere İslâm dünyasının pek çok bölgesinde etkili olan İşrâkîlik, tarihi süreç
içerisinde kendi içerisinde de bir takım alt ekollere ayrılmıştır. Mesela bunlardan biri,
kuruculuğunu Mir Damad’ın (ö. 1041/1631) yaptığı, Isfahan Ekolüdür. Isfahan Ekolü,
Meşşâîlik, İşrâkîlik, Tasavvuf felsefesi (irfân) ve Şiî kelâm felsefesinden istifade ile
geliştirilmiş bir felsefe ekolüdür.

Yine bu ekolden türemiş olan bir başka ekol de kuruculuğunu Molla Sadra’nın (ö. 1050/1640)
yaptığı Aşkın Hikmet (el-Hikmetü’l-Müte‘âliye) Ekolüdür. Bu ekolü kurucusunun ismine
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nispetle Molla Sadrâ Ekolü olarak adlandırmak da mümkündür. Modern dönemin en büyük
sistem kurucu filozoflarından olan Molla Sadrâ (Sadreddin eş-Şirazî), sistemini İbn Sînâ
Meşşâîliği, Sühreverdî İşrâkîliği, İbnü’l-‘Arabî Sufîliği, Eş‘arî Sünnî kelâmı ve Oniki İmam
Şiîliğinden istifade ile geliştirmiştir. Molla Sadrâ, Safevî İran’ının en büyük düşünürlerinden
olup büyük bir dönüşüme uğrattığı İşrâkîliğin zirve ismidir.
Felâsife içerisinde yer alan bir diğer önemli ve meşhur alt ekol ise İhvân-ı Safâ’dır
(Saflık/Temizlik Kardeşleri). İhvân-ı Safâ, IV/X. ya da V/XI. yüzyılda Basra merkezli gizli bir
filozoflar topluluğudur. Buradaki ‘gizli’ ibaresi, bu topluluğun kendilerini açığa vurmak
istememeleri ve dolayısıyla onların kimlerden oluştuğunun tam olarak bilinememesine bir
göndermedir. Bu kişilerin kimlikleri halen kesin olarak bilinmemektedir. Onların İsmailî
olduğu yolunda görüş belirtenler varsa da esasen bu konu da henüz kesinliğe
kavuşturulamamıştır.
Bu topluluktan bize kalan en mühim miras, onların beraberce oluşturdukları son derece önemli
elli iki risâledir ki, bunlar Resâ’ilü İhvâni’s-Safâ adıyla bilinmektedir. Bu risâleler gerçek bir
ansiklopedi halinde hazırlanmış olup matematik, doğa bilimleri, psikoloji, metafizik, coğrafya,
astronomi, müzik ve mantık gibi dönemin hemen hemen bütün bilimleri hakkında
yazılmışlardır. İhvân’ın görüşlerini geliştirirken yararlandığı kaynaklar oldukça geniştir.
Risâleler’deki kendi ifadelerine göre onlar hükemâ ve felâsife tarafından yazılmış matematik
ve tabiat bilimlerine dair kitaplardan yararlandıkları gibi, Tevrat, İncil, Furkân gibi vahye dayalı
dinî metinlerden de istifade etmişlerdir. Onların yararlandığını iddia ettikleri bir diğer kaynak
ise, başta doğa olmak üzere bizzat yaratılmış varlıklardır. Son olarak onlar, sadece temiz
olanların ve meleklerin dokunabildiği, elçilerin elinde olan ilahî kitaplardan yararlandıklarını
belirtmektedirler. Bütün bunlar, genellikle araştırmacıların onların eklektik bir yönteme ve
tarza sahip olduklarını düşünmelerine yol açmıştır.
Felâsife içerisinde yer alan bir başka önemli ekol ise ‘İsmailî filozoflar’dır. İsmailîlik (buna
Bâtinîlik de denmektedir), Şiîliğin bir alt ekolü olmakla birlikte, İsmailî filozoflar, Antik Yunan
felsefe geleneği (özellikle de Yeni-platonculuk) ya da İslâm Meşşâîliği (özellikle de
Fârâbîcilik) ile kurdukları irtibat ve bundan önemli ölçüde istifade ederek sistemlerini kurmaları
ve geliştirmeleri sebebiyle kelâm felsefe geleneği içerisinde değil de felâsife içerisinde yer
almaları uygun düşmektedir. Bu ekol içerisinde yer alan başlıca filozoflar şunlardır:
Muhammed en-Nesefî (ö. 332/943), Ebû Temmâm, Ebû Hâtim er-Râzî , Ebû Ya‘kup es76

Sicistânî (ö. ykl. 361/971), Hamîdüddin el-Kirmânî (ö. ykl. 412/1021) ve Nâsır-ı Hüsrev (ö.
ykl. 470/1077).

Buraya kadar ortaya konulanlar, felâsife içerisinde yer alan (alt) ekollerin genel bir tasvirini
vermektedir. Bunlar, felâsifenin en önemli ekolleri olup çeşitli bakış açılarından hareketle
bunlara yeni bir takım ilaveler de yapılabilir. Kısacası yukarıda verilen tasnifin tüketici ve tam
kapsayıcı olduğu söylenemez. Ayrıca felâsife içerisinde yer almakla birlikte, yukarıda verilen
herhangi bir alt ekol içerisine yerleştirilemeyen ve kendileri de bir ekol oluşturamamış
‘bağımsız filozoflar’ denebilecek bir kesimin var olduğunu da burada kaydetmek gerekir.
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BÖLÜM SORULARI
1.

“İslâm

dünyasındaki

farklı

felsefî

sistemler,

İslâm-öncesindeki

çeşitli

felsefî

sistemlere…………………….”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. bağlanarak açıklanmalıdır
B. indirgenerek açıklanamaz
C. birebir uymuştur
D. göre anlaşılmalıdır
E. her meselede muhaliftir
2. Aşağıdakilerden hangisi İslâm felsefe akımları/ekolleri için söylenemez?
A. İslâm felsefe ekolleri birbirini ciddi manada etkilemiştir.
B. İslâm felsefe ekolleri arasında diyalektik bir ilişki vardır.
C. Kelâm felsefesi, zaman olarak İslâm Meşşâîliğini önceler.
D. İslâm felsefî akımları arasında önemli anlaşmazlıklar yoktur.
E. İslâm felsefe ekolleri birbirinden önemli ölçüde yararlanmıştır.
3. Mu’tezile, hangi hicri asır içerisinde felsefî bir ekole dönüşmüştür?
A. I

B. II

C. III

D. IV

E. V

4. Aşağıdakilerden hangisi İslâm felsefe akımları/ekolleri için söylenemez?
A. İslâm felsefe ekolleri, biri ortadan kalkarak diğerinin varlık bulduğu felsefe ekolleri değildir.
B. İslâm felsefe ekolleri toplumda daima eşit güçte olmuştur.
C. Farklı coğrafyalarda farklı felsefe ekolleri etkin olabilmiştir.
D. İslâm felsefe ekolleri her zaman felsefenin bütün konularında ürün ortaya koymamıştır.
E. Bazı felsefe ekolleri bazı alanlarda öne çıkmıştır.
5. Mu‘tezile, Eş‘arîlik, Matüridîlik gibi akımlar aşağıdaki felsefe ekollerinden hangisinin alt
ekolleridir?
A. Felâsife

B. Mütekellimûn C. Mutasavvifûn

D. Selefiyye

E. Fukaha

6. Aşağıdakilerden hangisi fukahanın felsefe yaptığı alanlardan biri değildir?
A. Varlık felsefesi B. Hukuk felsefesi C. Değerler felsefesi D. Yorum felsefesi E. Bilgi felsefesi
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7. Aşağıdakilerden hangisi erken dönemde dilbilimci filozofların kurduğu iki ekoldür?
A. Bağdat Ekolü ve Basra Ekolü
B. Kufe Ekolü ve Basra Ekolü
C. Kufe Ekolü ve Bağdat Ekolü
D. Bağdat Ekolü ve Horasan Ekolü
E. Basra Ekolü ve Rey Ekolü
8. Aşağıdaki yargılardan hangisi felâsife ekolünü doğru bir biçimde yansıtmaz?
A. Antik filozoflardan önemli ölçüde yararlanmışlardır.
B. Felsefeyi ve bilimi birikimsel bir olgu olarak görmüştür.
C. Pek çok konuda antik filozoflara körü körüne bağlanmışlardır.
D. Kur’ân’ı anlamadan felâsifeyi anlamak mümkün değildir.
E. Yararlandıkları filozofları dahi eleştirebilmişlerdir.
9. Aşağıdaki ekollerden hangisi felâsife içerisinde yer almaz?
A. Meşşâîlik
B. İşrâkîlik
C. İrfânîlik
D. İhvân-ı Safa
E. İsmailî filozoflar
10. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Meşşâîliği içerisindeki en etkili ekoldür?
A. Kindî Ekolü
B. Fârâbî Ekolü
C. İbn Sînâ Ekolü
D. Endülüs Ekolü
E. Isfahan Ekolü

CEVAPLAR: 1 B, 2 D, 3 B, 4 B, 5 B, 6 A, 7 B, 8 C, 9 C, 10 C
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Bu bölümde İslâm felsefesinin sadece ‘felâsife’ ile sınırlı olmadığı, aksine
Mütekellimûn ve Mutasavvifûn gibi çok sayıda farklı akımın mevcudiyeti gösterildi. Özellikle
‘felâsife’ üzerinde durularak ve Meşşâîlik, İşrâkîlik ve İhvân-ı Safâ gibi felâsife içerisinde yer
alan alt ekoller genel olarak tanıtılmaya çalışıldı. Böylelikle İslâm felsefesine ilişkin bütüncül
bir bakış geliştirilmeye çalışıldı.

81

4. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNİN KLASİK DÖNEMİNDE FELSEFE EĞİTİMİ
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Yrd. Doç. Dr. Mustakim ARICI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çok geniş bir zaman dilimi ve büyük bir coğrafyayı kapsayan bu dersin konusu İslâm
medeniyetinde felsefî ilimler eğitimidir. Başlık birtakım ilişki ağları ve müfredatlar etrafında
sınırlı örnekler üzerinden tahlil edilecek, felsefe öğrenimine dair temel meseleler coğrafî bir
tasnif ya da kronolojik bir süreç perspektifinde değil, mesele ve konuları merkeze alan bir
bakışla tahlil edilecektir. Bu çerçevede İslâm medeniyetinde felsefenin nasıl ve hangi yollarla
öğrenildiği, eğitim müfredatlarında ne oranda yer edindiği, bu dersin temel araştırma konusu
olacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Kazanım

Sonraki başlıklarda mütala
İslâm medeniyetinde felsefî
edilecek olan İslâm filozof ve
ilimlerin eğitim öğretim
bilim adamlarının hangi eğitim
süreçlerindeki yeri ve eğitim
süreçlerinde yetiştiği hakkında
öretim metotları.
genel bilgi sahibi olur.
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Konu ile ilgili dipnotlarda verilen
klasik ve ikincil kaynaklar
üzerinden konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar


Felsefe müfredâtı



Kendi kendine öğrenme



Hoca talebe ilişkisi



Tekrar ve metin ezberi



İstinsah
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4. İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNİN KLASİK DÖNEMİNDE FELSEFE EĞİTİMİ

İslâm medeniyetindeki felsefî mirasın hangi alanları kapsadığı, bunun nasıl
adlandırılacağı ve bu tecrübenin ne zamana kadar devam ettiği, İslâm felsefesi araştırmalarının
hâlâ en temel meselelerinden birini oluşturmaktadır. Bu makalede üzerinde durulacak olan
konular da bu soruya verilecek yanıtlar muvacehesinde yol almak durumundadır. Bunu, bazı
ikincil sorular ve tahliller çerçevesinde daha somut bir şekilde açabiliriz. Mesela İslâm
medeniyetinde ortaya konulan felsefe birikimi denilince akla ne gelmektedir? Bu soruya verilen
yanıt, çeviri hareketinden en azından Gazzâlî’ye (ö. 505/1111) kadar olan süreçte felsefenin,
bir ilimler sistemi olarak algılandığı ve bu dönemde filozofların mantıktan doğa bilimlerine, tıp
ve metafizikten ahlâk ve siyaset felsefesine kadar geniş bir alanla ilgilendiği şeklindedir.
Dolayısıyla bu dönemde felsefe tek bir disiplin değil, felsefî, hikemî, aklî, insanî veya Acem
ilimleri (ulûmu’l-Acem) denilen ilimler sisteminin adı olarak görülmüştür.33 Klasik dönemde
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) ansiklopedik eser yazım tarzının şaheseri olarak görülen el-İşârât
ve’t-tenbîhât, bu geniş alanın muhtasar bir metinde nasıl ele alınabileceğini gösteren en yetkin
örnek olarak kabul edilmiş, felsefî ilimler bundan sonraki dönemde bu alanın daha ziyade (i)
mantık, (ii) doğa bilimleri (tabiiyyât) ve (iii) metafizik (ilâhiyyât) şeklindeki üçlü tasnifle
işlendiği bir sürece evrilmiş, riyazî ilimler ve amelî hikmet gibi alanlar daha önce de örneği
olmakla beraber gittikçe müstakil eserlerin konusu haline gelmiştir.34
Felsefî mirasın hangi alanları kapsadığı, bunun nasıl adlandırılacağı ve bu tecrübenin ne
zamana kadar devam ettiği meselesinin diğer bir boyutu, Gazzâlî ve özellikle Fahreddin er-Râzî
(ö. 606/1210) sonrasında felsefenin kelamla, İbn Arabî (ö. 638/1240) ve Sadreddin Konevî (ö.
672/1273) sonrasında da felsefenin tasavvuf ile olan ilişkisi neticesinde beliren durumun nasıl
adlandırılacağı, dolayısıyla felâsifenin iştigal ettiği anlamda felsefî meselelerin bu ilimlere dair
eserlerde yer almasından sonraki durumun nasıl değerlendirileceğidir. Sorunun bu yönünü daha

33

Kindî, Aristo’nun Kitaplarının Sayısı s. 267; Harizmî, Mefâtihu’l-ulûm, s. 15; İhvân-ı Safâ, Resâilu İhvâni’ssafâ ve hullâni’l-vefâ, I, 267.
34

Riyazî ilimlerin neden bu tasnifin dışında kaldığı İbn Sînâcı gelenekte sorgulanmış ve buna birtakım yanıtlar
verilmiştir. Mesela bkz. İbn Mübârekşâh, Şerhu Hikmeti’l-ayn, s. 8; Kâdı Mir el-Meybudî, Ale’l-hidâye, s. 4; Arıcı,
“İbn Sînâcı Felsefe Geleneğinin Oluşumu”, s. 152-155, 173-174; Pratik felsefenin İbn Sînâ felsefesindeki yeri
hakkında bkz. Kaya, “İbn Sînâ’nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi”, s. 57-91; İbn Sînâ’nın
ansiklopedik eserleri ve sonrasındaki etkileri hakkında mukayeseli bir tahlil için bkz. Endress, “Organizing
Scientific Knowledge”, s. 119-120, 122-127.
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anlaşılır ve aşina olduğumuz bir haliyle şu şekilde dile getirmek de mümkündür: İslâm
medeniyetinde dar anlamıyla felsefe Gazzâlî ve Râzî sonrasında ne oranda varlığını
koruyabilmiştir? Klasik dönemde bir ilimler sistemi olarak görülen felsefenin, felâsifenin
meşgul olduğu dar anlamıyla, klasik sonrası dönemde dört şekilde yürürlükte olduğunu
görmekteyiz. (i) Klasik sonrası dönemde felsefe bilhassa Hidâyetü’l-hikme ve Hikmetü’l-ayn’a
yazılan şerh ve haşiye türünden eserler üzerinden belli konuların daha derinlemesine bir şekilde
ele alınması suretiyle varlığını sürdürmüştür. Bu tür ikincil eserler zaman zaman asıl metnin
şöhretini geride bırakacak derecede başarılı da olmuştur. (ii) İkinci olarak gerek el-İşârât
şerhleri ve muhakemeleri ve gerekse Tehâfüt literatürü bağlamında felsefe eserleri çok yönlü
olarak üretilmeye devam etmiştir. (iii) İlk iki alana göre daha sınırlı bir şekilde de olsa bu
dönemde bazı İşrâkî felsefe metinlerinin yazıldığını söylemek mümkündür. (iv) Nihayet
İran’da ortaya çıkacağı gibi “irfânî mektep” dar anlamdaki felsefe türünün örnekleri olarak
varlığını sürdürmüştür. Biz de bu derste “klasik sonrası dönemde felsefe”ye bu dört alan
üzerinden atıfta bulunacağız. Dolayısıyla mesela Osmanlı medrese müfredatı söz konusu
olduğunda felsefe, bir ilimler sistemi olarak algılanmamakta, astronomi ve geometri gibi alanlar
bu kapsama dahil edilmemektedir. Zira ilgili müfredata dair elimizde bulunan sınırlı sayıdaki
kaynakta felsefe (hikmet) ile daha ziyade tabî‘iyyât ve ilâhiyyât içerikli Hidâyetü’l-hikme ve
Hikmetü’l-ayn ile bunların şerhleri kastedilirken, astronomi, aritmetik, geometri gibi ilimler
hikmet/felsefenin cüz’iyyâtı (tikel bilimleri) olarak görülmüştür.35 Diğer yandan felsefî
meselelerin ele alındığı el-Mevâkıf fî ilmi’l-kelâm gibi medrese müfredatında önemli bir yeri
olan eserler ve bunların şerhleri üst düzeyde felsefî bir dil ve içeriğe sahiptir. Ancak, bu tür
eserlerin üslup ve içerik açısından bir felsefe eserinden ayırt edilmesi çok güç olsa da gerek bu
eserlerin nihayetinde bir “kelam” eseri olması ve gerekse çalışmanın kapsamı dolayısıyla bu ve
benzeri eserler, doğrudan felsefe müfredatı kapsamında görülmeyecektir. Öte yandan İslâm
öncesi dönemde felsefe öğreniminin tıp öğreniminin bir parçası olması veya en azından tıp
öğreniminin çok uzağında olmayışı, gerek İslâm öncesi ve gerekse sonrasında filozofların
önemli bir kısmının tıpla meşgul olması gibi sebeplere binaen felsefî ilimlerin fürûundan olarak
görülse de tıp öğrenimine özel olarak atıfta bulunulacaktır.
Konusu bakımından çok geniş bir zaman dilimi ve büyük bir coğrafyayı kapsayan bu
araştırmada, klasik sonrası dönemi özellikle birtakım ilişki ağları ve müfredatlar etrafında
sınırlı örnekler üzerinden tahlil edecek, felsefe öğrenimine dair temel meseleler coğrafî bir

35 Fazlıoğlu, “Talim ile İrşad Arasında”, s. 153-157.
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tasnif ya da kronolojik bir süreç perspektifinde değil, mesele ve konuları merkeze alan bir
bakışla tahlil edilecektir. Bu çerçevede İslâm medeniyetinde felsefenin nasıl ve hangi yollarla
öğrenildiği, eğitim müfredatlarında ne oranda yer edindiği, bu makalenin temel araştırma
konusu olacaktır.

Antik Dönemden Kalan Miras: İskenderiye’de Tıp ve Felsefe Öğrenimi36
Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî’nin taşıdığı eğitim işlevinin Hz.
Peygamber sonrası dinî ilimlerin teşekkül sürecinde ilim halkalarında, mescitlerde/camilerde
ve nihayet medreselerde gerçekleştiği bilinmektedir. İslâm coğrafyasının genişlemesiyle
birlekte yeni bir bilgi türü ile, yani felsefî ilimler ile karşılaşan Müslümanlar, Abbâsîler
devrinde zirvesine çıkan tercüme hareketi ile diğer medeniyetlerin birikimini tevarüs etmelerine
rağmen bu ilimlerin öğrenilme süreçleri ve bunların öğrenildiği mekanlar dinî ilimlerinki ile
aynı olmamış, bu ilimler geldikleri coğrafyalardaki ilişki ağları, yöntem, müfredat ve
mekanların aynısını ya da benzerlerini de beraberinde getirmiştir. Bu noktada, özellikle İslâm
fetihleri döneminde canlılığını yitirmiş olsa da miladî V.-VI. yüzyıllarda en önemli felsefe ve
bilim merkezi olan İskenderiye’ye kısaca temas etmek yerinde olacaktır.
Ancak bunun öncesinde İskenderiye’ye kaynaklık etmesi bakımından da önemli olan
Antik dönem Yunan kültüründeki felsefe eğitiminin İslâm dönemindeki tabakat ve histografi
literatüründe nasıl algılandığına kısaca işaret etmek istiyoruz. İbn Ebî Usaybi‘a, Platon’un
Akademi’sini anlatırken burası için beytülhikme terimini kullanır. Platon, Sicilya’ya gittiği
zaman Aristo, bu dârü’t-ta‘lîmde onun yerine geçmiştir. Platon döndükten sonra Aristo buradan
ayrılmış ve Meşşâîlere nispet edilen dârü’t-talîm ya da mevdı‘u’t-ta‘lîm denilen Lise’yi
kurmuştur.37 Bir diğer biyografi yazarı İbnü’l-Kıftî, Anaksagoras’ın makalelerinin tedavülde
olduğu medârisü’t-ta‘lîmden söz ederken diğer taraftan İskenderiye’de tıp alanında kurulan
dârü’l-ilm ve mecâlisü’d-derse işaret eder.38 İbn Ebî Usaybi‘a, dârü’l-ilm terimini Yahya enNahvî’nin biyografisinde bu kez İskenderiye dönemi için zikreder.39 Yine bu literatürde yaygın

36

Burada Sokrates sonrası Yunan okulları ile Harran ve Cundişapur gibi İslâm öncesi felsefe-bilim merkezleri
üzerinde durulmayışı yukarıda da belirtildiği üzere çalışmanın hacmiyle ilgili bir durumdur.
37

İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 80, 87.

38

İbnü’l-Kıftî, İhbârü’l-ulemâ bi-ahbâri’l-hükemâ, s. 44, 52-53.

39

İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 152.
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olarak zikredilen meclisü’l-‘âm tabiri de Galen ve başka ünlü tabiplerin, kudemânın kitaplarını
irad ettiği, hatta zaman zaman tabiplerin, halk önünde imtihana tâbi tutulduğu kitlelere açık ilmî
toplantılar anlamında kullanılmaktadır.40Bu dönemde felsefî ilimlerin öğrenildiği mekanlar
hakkında kullanılan kavramlar yanında bu eğitimin nasıl adlandırıldığı da önemli bir husustur.
İshak b. Huneyn’in Târîhü’l-etıbbâ’sı başta olmak üzere mezkür literatürde talîm ve tedrîs ile
yine aynı kökten türeyen kavramlara yer verildiği görülmektedir.41 Bu literatürde Hipokrat,
Galen, Aristo ve daha bir çok kişinin eğitimlerinde uzun süren sabi ve müteallim döneminden
sonra âlim ve muallim döneminin geldiği zikredilir. Aynı şekilde Aristo da müteallim
döneminde Platon’un tilmîzi olmuştur.42
Müslümanlar, İslâm fetihlerinin ulaştığı Mısır, Suriye, Irak ve İran’da Pers ve Bizans
hâkimiyetine son vererek bu bölgelerdeki medeniyet merkezlerinde örneklerine yer verilen
Yunan, Süryanî ve Pers ilim ve kültür mirası ile karşı karşıya geldiler. Bu medeniyet
merkezlerinin başında gelen İskenderiye’de tıp ve bunun bir uzantısı olarak da kısmî bir mantık
ve felsefe eğitimi yapılmaktaydı. İskenderiye dışında felsefe çalışmalarının yapıldığı ve
felsefenin öğretildiği başka merkezler de olmakla birlikte İskenderiye’deki müfredatın İslâm
döneminde felsefenin ne olduğu ve nasıl öğrenildiğini anlamak için ana şablonu oluşturduğuna
dair kabul İskenderiye’yi ön plana çıkarmaktadır.43529’da I. Justinianus’ın emriyle Atina’daki
Akademi’nin kapatılmasının ardından bazı filozoflar İskenderiye’ye gelmişti, ancak bu
gelişmeden önce de İskenderiye’de köklü bir tıp geleneği vardı ve bunun yaklaşık bin yıllık bir
geçmişi olduğu kabul edilir. Bu dönemden sonra ise İskenderiyeli Stephanus (ö. 570-580’ler),
Marinos (ö. ?) gibi bazı tıp üstatları mevcut tıp müfredatını yeniden düzenlemiş ve tıp eğitimini
yirmi dört kitapla sınırlandırmıştır. Bu müfredatta Aristoteles mantığının dört kitabı
Kategoriler, Yorum Üzerine, Kıyas ve Burhan, Hipokrat’ın dört ve Galen’in on altı tıp kitabı
ile birlikte okutulmaktaydı.44 Burada tıp ve felsefe eğitiminin yüz yüze yapıldığı çok sayıda
akademi (akadémias), müze (museions), tıp-felsefe okulu ve yüksek kütüphaneler vardı.
İskenderiye tıp müfredatı, konunun İslâm’ın ilk dönemlerinde nasıl öğretildiği ile ilgili olarak
önemli bir etkiye sahiptir. Bu müfredat, Galen’in bizzat kendisinin “başlayanlara yönelik”
40

İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 115, 121.
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Mesela Platon’un öğretim faaliyeti için bkz. Kadı Said el-Endelüsî, Tabâkatü’l-ümem, s. 171.
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İshak b. Huneyn, Tarîhü’l-etıbbâ, s. 66; İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 89, 109.
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D’ancona, “Yunancadan Arapçaya İntikal Eden Miras”, s. 23.
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Gutas, “Origins in Baghdad”, s. 13-14.
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seçme çalışmalar olarak kaleme aldığı Galen’in On Altı Kitabı’nı ihtiva etmekteydi. Galen’in
Başlayanlar İçin Tıp Ekolleri Üzerine adlı eseri müfredatın başlangıç noktasıydı.45Gutas’a göre
beşinci-altıncı yüzyıl İskenderiye’sinde ilim adamları, Aristoteles’in eserlerine dair her eser bir
araştırma sahasına tekabül edecek şekilde kapsamlı bir tasnif şeması geliştirmişlerdir. Bu
sürecin sonunda Aristoteles’in eserlerinin tasnifi, tüm bilimlerin ve dolayısıyla bütün insanî
bilginin bir tasnifi haline gelmiştir. Bu tasnif VIII. yüzyıl ile X. yüzyıl arasında gerçekleşen
Yunancadan Arapçaya tercümeler döneminde bir bütün olarak Arapçaya aktarılmış ve felsefî
ilimlerin tasnif ve öğretimi konusunda bir temel teşkil etmiştir.46 İskenderiye’deki felsefîbilimsel faaliyet ile VIII. yüzyılda Bağdat’ta başlayan felsefî çalışmalar arasında önemli bir
ismin de etkili olduğu görülmektedir. Resh‘aynâlı Sergius (ö. 536) Aristoteles’in eserlerine şerh
ve mukaddimeler yazdığı gibi Abbâsîler döneminde eserlerinin çevirisi aracılığı ile İskenderiye
müfredatının aktarılmasında anahtar kişilerden biri olmuştur. Sergius’un en önemli eseri
Aristoteles’in eserlerini bir sıraya tâbi tutar ve buna göre mantıktan sonra pratik felsefeye,
oradan doğa bilimleri ve riyazî ilimlere ve nihayet teolojiye doğru seyreden bir düzen benimser.
Onun eserinin tam adı bilinemese de en az bir nüshasının başlığı, Aristoteles’in eserleri
üzerinden bir felsefe müfredatı sunduğunu göstermektedir.47 Ayrıca Huneyn b. İshak (ö.
260/873) ve İbn Ebî Usaybi‘a (ö. 668/1270) gibi müellifler sayesinde İskenderiye’deki tıp ve
felsefe eğitimi ile bu müfredatın İslâm dönemindeki etkisini gösteren bazı bilgilere de sahibiz.
İlkçağın son dönemlerindeki İskenderiye ile kendi zamanındaki çalışma yöntemlerini
karşılaştıran Huneyn b. İshâk’ın kaleminden, o dönemde okulların nasıl işlediğine dair bir fikir
edinebiliriz:
“[İskenderiye’deki tıp okulunun üyeleri] her gün bir araya gelerek [Galenos’un kitaplarından]
önemli bir metni okur ve üzerinde çalışırlardı; tıpkı bugün Hıristiyan meslektaşlarımızın skhole
(σχολη) denilen öğrenim yerlerinde her gün bir araya gelerek eskinin önde gelen bir metni üzerinde
çalışmaları gibi. Geri kalan kitaplara gelince, bunları ayrı ayrı okurlardı –önce bahsettiğim kitaplar
üzerinde pratik yaptıktan sonra her biri yalnız başına çalışırdı- tıpkı, bugün meslektaşlarımızın
eski bilginlerin kitaplarının yorumlarını okumaları gibi.”48

45

Paris Bibliothèque Nationale’deki bir yazma örneği bu çalışmanın bir kopyasının bir zamanlar İbn Sînâ’ya ait
olduğunu göstermektedir. Pormann & Savage-Smith, Medieval Islamic Medicine, s. 12-13.
46

Gutas, “İbn Sîna Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Metot”, s. 230.
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Sergius üzerine çalışan John Watt, bu eserin isminin Aristo’nun Tüm Eserlerinin Amacı (On the Aim of all the
Writings of Aristotle) başlığına tekabül ettiğini belirtir. bkz. Watt, “Sergius to Baghdad”, s. 28-29.
Huneyn b. İshak’tan aktaran Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 26-27; Ayrıca benzer yorumlar için
bkz. İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 151.
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Huneyn b. İshak’ın ifadeleri İskenderiye’de olduğu gibi kendi döneminde de belli bir
coğrafyada tıp eğitimi için önceden belirlenmiş metinlerin belli mekânlarda düzenli olarak
okunup

müzakere

edildiğini

açıkça

göstermektedir.

529

tarihinde

Akademi’nin

kapatılmasından sonra İskenderiye bölgesindeki ağırlığını tıbbın oluşturduğu eğitim, kısmî bir
felsefe müfredatını da içermekteydi. Ancak burada İslâm hâkimiyetinden önce uzun bir
zamandan beri sadece tıp alanında değil, diğer alanlarda da bir fikrî gelenek oluşmuştu. Mesela
Yeni-Eflatuncu şarihler Aristoteles’i mantık, fizik, kozmoloji, tabii bilim ve psikoloji
alanlarında bilimsel öğrenimin üstadı olarak görmekteydiler ve bu miras daha sonra VIII.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bağdat’a aktarılmıştır. İslâm’ın yayıldığı coğrafyada felsefî
ilimlerin öğrenimi için İskenderiye’den başka merkezler de bulunmaktaydı. Diğer bir
mantık/felsefe öğrenim merkezi Nusaybin’de kurulan Nasturî Okulu idi. Burada Yunanca
felsefe geleneği için bir oda ayrılmıştı. Bunun dışında Antakya, Harran, Urfa, Kınnesrîn,
Cundişapur gibi antik ve Helenistik dönem bilim ve düşünce mirasının İslâm dönemine ulaştığı
merkezlerdeki bilimsel faaliyet, gerek çeviri ve gerekse felsefî ilimlerin öğrenimi noktasında
İslâm döneminde belli etkilere sahiptir.49

Felsefe Nasıl Öğrenilir?
Klasik Dönemde Felsefe Öğreniminde Sıra Düzeni ve Alternatif Müfredatlar
İslâm döneminde Müslümanlar arasında felsefe ile meşgul olan ilk kişinin Kindî (ö.
252/866) olduğuna dair bir kabul, erken dönem kaynaklarında da göze çarpan bir husustur.50
Kindî ayrıca, peygamberlere has olan vahiy kaynaklı bilgi ile insanın muhtelif düşünce ve
istidlal süreçlerinden geçip elde ettiği bilgiyi tefrik ederek ikinci türden bilgiler ile husule gelen
ilimlerin nasıl öğrenileceğine dair bilebildiğimiz ilk sistematik programı da sunmuştur. Kindî,
Aristo’nun Kitaplarının Sayısı ve Felsefe Öğreniminde Onlara Duyulan İhtiyaç Üzerine adlı
risalesinde insanın bir talep ve gayretle araştırma yaparak ulaştığı bilgi sahalarını insanî ilimler,
peygamberlere has olan bilgiyi de ilâhî ilim olarak adlandırmıştır:
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D’ancona, “Yunancadan Arapçaya İntikal Eden Miras”, s. 20.
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Sicistânî, [Müntehabu] Sıvanü’l-hikme, s. 282; Gutas’ın Kindî’ye yüklediği misyon ise İslâm felsefe
geleneğinde addedilenden çok daha kapsamlı ve etkileyicidir. Ona göre felsefenin yaklaşık iki yüz yıllık
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of Philosophy in Arabic with al-Kindi”, s. 195-209.
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“(…) Nicelik ve niteliğin bilgisinden yoksun olan biri, ilk ve ikinci cevherlerin bilgisinden de
yoksun sayılır. Böyle birinden insanî ilimler (el-ulûmu’l-insâniyye) alanında hiçbir varlık
göstermesi beklenemez. O ilimler insanın istemesiyle (taleb) ve çabasıyla (tekellüf) belli
aşamalardan geçerek elde edilir. [Fakat onlar] mertebe bakımından insanın isteme ve çabasına
gerek kalmadan zamansız olan ilâhî bilgiden (el-ilmu’l-ilâhî) aşağıdadır. Mesela, Allah’ın
peygamberlere özgü kıldığı bilgi bu tür bir bilgidir. Yani istemeden, çaba harcamadan, araştırma
(bahs) yapmadan, matematik ve mantıkî çarelere başvurmadan zamansız oluşan bir bilgidir.
Gerçekte bu tür bilgi şânı yüce Allah’ın, hakkı [yani vahyi kabul edecek bir kıvama getirmek] için
onların nefsini temizlemeyi (tathîr) ve aydınlatmayı dilemesiyle, O’nun desteği, ilhamı ve
vahyiyle gerçekleşir. İşte bu bilgi, diğer insanlara değil, sadece peygamberlere –Allah’ın rahmeti
üzerlerine olsun– özgüdür (hâssa li’r-rüsûl) ve bu, onların ilginç özelliklerinden yani onları diğer
insanlardan ayıran belgelerden biridir.”51

Açıktır ki Kindî’nin “insanî” ifadesiyle sınırladığı ilimler, kendisinin İslâm dünyasına
sunmaya istekli olduğu ve çerçevesini de belirlediği geç dönem Yunan felsefesi müfredatıyla
özdeştir.52 Kindî’nin bu pasajda kullandığı bahs ve “mantıkî” çareler gibi ifadeler bu ilimlerin
kazanılma sürecinin niteliğini ifade eden en belirleyici kavramlardır. Kindî’nin yaptığı bu
ayırım bir başka açıdan da önemlidir. Bu ilimler İslâm toplumuna başka medeniyetlerden
gelmiştir ve bu ilimler o kültürlerde yüzyıllardır belli kaynaklar ve yöntemler üzerinden
edinilmiştir. İşte Kindî bu amaçla felsefe tâlibinin takip etmesi gereken belli kaynaklar ve bir
sıra düzenin olduğunu kabul etmiş ve bunların ne olduğu hakkında rehber niteliğinde bir risale
kaleme almıştır. Yukarıda adı zikredilen bu risalede Kindî, felsefe tâlibinin ilk olarak
matematik ilmini öğrenmesi gerektiğini, sonra da Aristoteles’in bir tertibe konulmuş olan
kitaplarını ardı ardına okuması gerektiğini belirtir. Kindî’nin matematikten kastı aritmetik,
geometri, astronomi ve müzik ilimlerini içeren bir üst disiplindir ve ona göre bu ilimlerdeki
bilgilerden yoksun olan kimse aşağıda sayılacak olan kitapların künhüne asla vâkıf olamaz.
Buna göre felsefe tâlibi öncelikle bu ilimleri, ardından da Aristoteles’in mantıkla ilgili sekiz
kitabını okumalıdır. Bunun ardından tabiî ilimler ile ilgili yedi kitap gelmektedir ki, bunlar
Fiziğe Dair Bilgiler Kitabı, Gök Hakkında Kitap, Oluş ve Bozuluş Üzerine Kitap, Gökte ve
Yerde Meydana Gelen Olaylar Hakkında Kitap, Madenler Hakkında Kitap, Bitkiler Hakkında
Kitap ve Hayvanlar Hakkında Kitap adlı eserlerdir. Kindî daha sonra psikolojiye dair Nefis
Üzerine, Duyu ve Duyulan Nesneler, Uyku ve Uyanıklık Üzerine, Uzun ve Kısa Ömür Üzerine
adlı eserlerin okunması gerektiğini belirtir. Kindî bu eserlerden sonra cisme gerek duymayan
51

Kindî, Aristo’nun Kitaplarının Sayısı, s. 268.
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ve onunla ilişkisi bulunmayan varlıklar konusundaki Aristoteles’in Metafizik kitabını zikreder.
Kindî son olarak nefsin ahlâkı ve yönetimiyle ilgili Nikomakhia (Aristoteles’in Nikomakhos’a
Etik’ini kastediyor) adlı eserin geldiğini belirtir.53 Kindî ayrıca her bir ilmin kendine has bir
araştırma yöntemi olduğunu, bu ilimlerde doğru bilgiye ulaşmak için o alana has yöntemin
kullanılması gerektiğini savunur.54 Kindî’nin önerdiği bu müfredatta matematik ilimlerin
mantıktan önceye alınması dikkat çekicidir. Bu ilimlerin Kindî sonrasında, ontolojik perspektifi
yansıtan adlandırmaya göre orta ilim (el-ilmü’l-mütevassıt) olarak görülmesine rağmen
öğrenim sıralamasında orta değil de hazırlayıcı ilimler olarak görülmesi Aristoteles külliyatında
bu ilimlerle ilgili bir eserin olmayışı şeklinde açıklanabileceği gibi55 matematik öğrenimine dair
Eflatuncu görüşün etkisinden de bahsedilebilir. Dolayısıyla Kindî böyle bir sıra düzeni daha
kullanışlı görmüş olmalıdır. Zira ondan yaklaşık bir asır sonra Felsefe Öğreniminden Önce
Bilinmesi Gereken Konular adlı risalesinde Fârâbî’nin (ö. 339/950), Eflatuncuların felsefe
öğreniminden önce ilk olarak geometri okumaları gerektiğine dair aktarımı bu konuda bir fikir
vermektedir. Eflatun’un okulunun kapısına yazdırdığı “Geometri bilmeyen yanımıza
uğramasın” ibaresi İslâm döneminde aklî ilimlerin tahsiline dair takdim edilen düzenin
kaynaklarına işaret etmesi açısından önemlidir. Theofrastos’un takipçilerinin müfredatın başına
ahlâk ilmini aldıklarını da zikreden Fârâbî, burhânı geometrik ve mantıkî şeklinde ikiye ayırır
ve felsefeye başlamak isteyen kişinin önce geometrik ispat şekilleri, sonra da mantık ilmi
hakkında eğitim görmesi gerektiğini söyler.56
Fârâbî, ayrıca Felsefenin Zuhuru adlı günümüze sadece bir pasajı gelen eserinde de
felsefe öğretimi üzerinde durur ve bunun Aristoteles’in ölümünden sonra İskenderiye’de on üç
hükümdarın saltanatı süresince değişmediğine işaret eder. Daha sonra Fârâbî, İskenderiye’de
devam eden mantık eğitiminin kendi dönemine nasıl geldiğini anlatır ve İslâm döneminde
felsefî müfredatın yeniden doğuşuna dair bilinçli bir üslup kullanır. Reisman, Fârâbî
külliyatının neredeyse tek bir amaç etrafında hareket ettiğini belirtir. Bu amaç, İskenderiye’deki
Yeni-Aristotelesçi Okul tarafından uygulandığı şekliyle ilmî anlamda felsefe tahsilinin ıslah ve
daha sonra yeniden ortaya konulmasıdır. Reisman’a göre Fârâbî’nin Felsefenin Zuhuru’ndaki
anlatımı İslâm idaresi altında felsefeyle uğraşanlar için tasarladığı “yeni” felsefe müfredatına
53

Kindî, Aristo’nun Kitaplarının Sayısı, s. 264-267, 271-272.
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ödünç bir soy ağacı oluşturmak üzere düzenlenmiştir.57 Fârâbî, Kindî’den farklı olarak antik
dönem felsefe okullarının (fırak) adlarının da bilinmesi gereğinden söz etmektedir.58 Felsefe
öğrenen kişinin felsefe okullarını bilmesinin gerekliliği gibi İslâm dönemi tıp öğretiminde de
tabibin tıp ekolleri ve her bir ekolün görüşlerinin neler olduğunu bilmesi gerektiği de kabul
gören bir yaklaşımdır. Bu tür bilgiler Galen’in Kitaplarının Okunma Sırası adlı eserinden
alıntılanmıştır.59
İslâm döneminde felsefî ilimlerin tahsilinde Kindî ve Fârâbî’nin önerdiği bu öğrenme
yönteminin bütünüyle takip edildiğini ve geçerlilik kazandığını söylemek oldukça güçtür. Zira
ileride de görüleceği gibi İslâm döneminde bu tür felsefe müfredatlarının bir eğitim kurumunda
uygulanabileceği ya da bir kurumun bütünüyle bu alana tahsis edildiği bir durum hemen hemen
hiç olmamıştır. Klasik dönemde felsefî ilimlerin belli bir metoda ve sıraya göre öğrenildiği bir
kurum hiç olmadığı gibi bu ilimlere dair eğitim, kurumsal anlamda ya tercüme hareketinin
yanında ya bir rasathanede ya da daha sonra Osmanlı döneminde olduğu gibi bir başka bilimsel
faaliyet veya sürecin ikincil bir unsuru gibi muamele görmüştür. Ancak Kindî ve Fârâbî’nin
takdim ettiği müfredatların özellikle gayr-ı resmî, yani bir öğrenim kurumunda takip edilen bir
program olarak değil de felsefe öğrenenlerin bireysel olarak benimsedikleri bir yol olduğunu
söylemek mümkündür ki, bunun en güzel örneğini İbn Sînâ’nın otobiyografisi oluşturmaktadır.
eş-Şeyhu’r-Reîs otobiyografisinde felsefî ilimleri öğrenmeden önce Kur’an, edebiyat ve
aritmetiğe dair dersler aldığını belirtmekte, daha sonra mantık okumaya başladığı ve Nâtılî’den
aldığı mantık derslerine bir süre sonra hocasız olarak devam ettiğini ifade etmektedir. İbn Sînâ
bu aşamanın ardından ise sırasıyla matematik, fizik ve metafizik öğrendiğini söylemektedir.
İbn Sînâ Îsâgûcî ile başladığı, Öklid geometrisi ve Batlamyus’un el-Mâcestî’si ile devam eden
öğreniminde doğa bilimine ve bir sonraki aşamada metafiziğe yönelerek Aristoteles’in
Metafizik’ini okumuştur.60 İbn Sînâ’nın zikrettiği bu sıralamada bir hoca nezaretinde olmadığı
halde Kindî’nin Aristotelesçi programını takip etmesi dikkat çekicidir. Üzerinde durulması
gereken bir başka husus ise bu sıralamanın İbn Sînâ’nın Dânişnâme-i Alâî adlı eseri dışındaki
eserlerinde uyguladığı bilimlerin teorik tasnifiyle de örtüşüyor olmasıdır. Tam da bu noktada
Gutas’ın yönelttiği soruya işaret etmek yerinde olacaktır: Acaba İbn Sînâ otobiyografide,
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Beyânü’l-hâce, s. 155-157.

Aristotelesçi bilimler sınıflamasının eğitim uygulamalarındaki etkinliğine revaç kazandırmak
maksadıyla bu uygulamayı yeniden üretmiş olabilir mi?61 Bu soruyu tam olarak çözüme
kavuşturmak zor gözükse de İbn Sînâ’nın bu uygulaması ve bilhassa eserlerindeki tasnifin
kendisinden sonra oldukça etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim mesela mantık
ilmi İbn Sînâ sonrasında yazılan eserlerde giriş bölümü olarak muhkem bir yer edindiği gibi62
sonraki dönemlerde de gerek medrese dışı öğrenim süreçlerinde ve gerekse medrese
müfredatında din ilimlerine dahi alet olarak görülecek bir sıra ile öğretilmiştir. Doğa bilimleri
ve metafizik ise Râzî sonrasındaki dönemde kaleme alınan kitaplarda umûr-ı âmme, cevheraraz ve ilâhiyyât başlıklarına tahvil edilerek yaygınlık kazanmıştır.

Kendi-kendine Öğrenme
Bir üstadın yardımı olmaksızın öğrenme aklî/felsefî ilimlerin tedrisinde oldukça yaygın
bir durumdur. Kendi kendine öğrenme, üstat âlimlerin evlerinde hususî eğitim için ödeyecek
parası olmayanlar ile maddî gücü olduğu halde şu veya bu sebeple kendi başına çalışmayı tercih
edenlerin takip ettiği bir metottu. Ancak daha da önemlisi İslâm tarihinde uzun bir süre bu
ilimlerin tedrisine müsaade eden bir kurumsallaşmanın bulunmayışı idi.63 Bir sonraki başlıkta
ele alınacağı gibi, İbn Sînâ, bazı eserlerini öğrencilerine okutmuş ve bu metinlerin okunması
İbn Sînâ’dan sonra da devam eden bir geleneğe dönüşmüştür. Buna karşın kendi kendine
öğrenme yönteminden bahsedilince de İbn Sînâ ilk akla gelen isimlerdendir. Onun gerek bilgiye
ulaşma süreçleri ve yolları hakkında muhtelif eserlerinde dile getirdiği görüşleri ve gerekse
otobiyografisindeki ifadeleri bilgi teorisinin epistemoloji ve psikolojideki veçhelerini ortaya
koymasının yanında, öğrenim teknikleri açısından da kıymetlidir. İbn Sînâ, el-Mübâhasât’ta
Behmenyâr (ö. 458/1066) ve İbn Zeyle’nin (ö. 440/1048) sezgi kavramı etrafında şekillenen
sorusuna öğrenmenin iki yolla gerçekleştiğini söyleyerek yanıt vermektedir. Bunların ilki
“herhangi bir araştırma olmaksızın orta terimin zihne gelerek kıyasın sonucuyla birlikte elde
edilmesi şeklindeki sezgi” ve diğeri de “araştırma (bahs)”dır. İbn Sînâ’ya göre sezgi ilahî bir
feyizdir ve hiçbir çaba göstermeksin gerçekleşen aklî bir ittisâldir. Bazı insanlar, öğrendikleri
şeyin çoğunda “düşünmeye (fikr)” neredeyse hiç ihtiyaç duymayacak şekilde mükemmel sezgi
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düzeyine ulaşırlar. İbn Sînâ bu durumu, meleke halindeki akıl gibi olan çok güçlü heyûlânî
aklın bir fonksiyonu olarak görmektedir.64 İbn Sînâ kendisiyle ilgili olarak da felsefî ilimleri on
sekiz yaşındayken mükemmel bir şekilde tahsil ettiğini, “felsefî ilimlerin kapılarının kendine
açıldığını” söylemektedir. İbn Sînâ ayrıca Dânişnâme’de “Bir öğretmen[in yardımı]
olmaksızın, her istediğinde çok kısa bir zamanda sezgi yoluyla bilimleri başlangıçlarından
sonlarına kadar elde edebilen (…) ve dolayısıyla bu bilginin bir yerden kalbine akıtıldığına
inanan (…) bir kimse olabilir” ifadesini kullanmaktadır.65 İbn Sînâ’nın öğrencisi Behmenyâr’ın
konuyla ilgili ifade ve yorumları da İbn Sînâ’nın düşünceleriyle örtüşmektedir. Behmenyâr
bilmeleke akla yakın heyûlânî durumdaki akla sahip olan bir kişinin, “uzun süren fikrî
çalışmalar (el-fikretü’t-tavîle)” ve tedris faaliyeti olmaksızın, “sezgi sayesinde (bi-hadsin)”
akledilirleri kavramasının mümkün olacağını ifade etmektedir. Bunun da ötesinde Behmenyâr
bu vasfa sahip bir insanı müşahede ettiklerini, bu kişinin de kendisine atıf yapılan kitapların
yazarı olduğunu belirtmektedir. İbn Sînâ’nın otobiyografi/biyografideki ifadeleri de dikkate
alındığında Behmenyâr’ın burada bahsettiği kişinin üstadı İbn Sînâ olduğunda şüphe yoktur:
“Döneminde ilimler dağınık bir halde bulunmasına rağmen o [İbn Sînâ], gençliğinin
baharında kısa bir sürede felsefî ilimlere vâkıf oldu. Bu ilimler şimdiki gibi bir düzende
olsaydı bile yine de onun bu ilimleri böyle bir sürede kavraması mucize olurdu. Bahsettiğimiz
yaşta kendi diyarında ve [sonraki yıllarda] yetiştiği yerlerde yazdığı eserlerinin doğruluğu
sana bu konuda ışık tutacaktır.”66

İbn Sînâ’nın sezgi kavramı ile ifade ettiği aklî ittisale benzer bir öğrenme yöntemi
öneren diğer bir isim İbn Tufeyl (ö. 581/1186)’dir. Onun Hay b. Yakzân adlı eserindeki Hay
tipi, esasen fizikî varlığıyla tabiatın bir parçası olmakla birlikte algılama ve bilme imkânlarıyla
tabiatı müşahede eden, tabii varlık alanındaki temel düzen ve işleyiş hakkında düşünen, akıllı
bir canlı olarak yeryüzündeki mevcudiyetini anlamlandıran, gözlem alanı ötesindeki metafizik
varlık fikrine varan ve nihayet manevî tecrübeler sayesinde birtakım metafizik bilgilere ulaşan
ideal özneyi temsil eder. İbn Tufeyl, sosyokültürel yönden herhangi bir şartlandırmaya mâruz
kalmadan el değmemiş tabii çevrede her şeyi kendi kendine öğrenen bir kahramanı kurgulamak
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suretiyle düşünce sistemini fıtrat kavramına dayandırmak istemiştir. Ancak İbn Tufeyl’in
bilişsel süreçlere yönelik bu farazî anlatımı İslâm düşüncesinde pek taraftar bulmuş değildir.
Onun asıl etkisi Batı düşüncesine olmuştur ki, bunun en güzel göstergesi eserinin, “kendi
kendine öğrenme”yi merkeze alacak şekilde Edward Pococke tarafından 1671 yılında
Philosophus Autodidactus başlığıyla Latinceye tercüme edilmesidir.67
Edip tabakat müellifi Beyhakî (ö. 565/1169), herhangi bir rehber veya hoca olmaksızın
felsefe öğrenmek üzere çalışan Ali b. Şahak el-Beyhakî adlı bir filozoftan bahseder.68
Gazzâlî’nin ilmî serüvenine yer verdiği el-Munkız mine’d-dalâl adlı eserindeki anlatımında da
onun felsefî ilimleri hiçbir hocadan yardım almadan öğrendiği görülmektedir ki bu hususa
ileride işaret edilecektir.69 İbn Ebî Usaybi‘a’nın naklettiği bir rivayette de diğer önemli bir isim
Fahreddin er-Râzî’nin felsefî ilimleri kendi başına tahsil ettiği zikredilmektedir.70 Burada yer
verilen rivayetler ve benzeri pek çok olay felsefî ilimlerin tahsilinde kendi kendine öğrenmenin
önemli bir metot olduğunu göstermektedir.

Hoca-Talebe İlişkisi

Kindî ve Fârâbî çevresinde felsefî ilimlerin bir hoca-talebe ilişkisi ile okunduğunu
gösteren çok sayıda bibliyografik kayda sahibiz. Kindî’nin Bağdat’ta ders verdiği belli bir
merkez veya okuldan söz edilemiyorsa da özel olarak yetiştirdiği talebelerini bilmekteyiz.71
Felsefenin Zuhuru adlı eserinde Yuhannâ b. Haylân’dan İkinci Analitikler’in sonuna kadar
okuduğunu söyleyen Fârâbî’nin etrafında ise Yahya b. Adî (ö. 364/975) gibi çok tanınmış
öğrencileri bulunmaktaydı.72 Ebû Hayyân et-Tevhidî (ö. 414/1023) de Yahya b. Adî’den ders
aldığını zikretmektedir.73 İbn Sînâ’nın başlattığı felsefe eğitimi faaliyeti de bir ekol olma
noktasında diğerleriyle benzeştiği gibi tekâmül ederek yüzyıllar boyu devam eden bir geleneğe
dönüşme noktasında öncekilerden ayrılmaktadır. İbn Sînâ’nın durumunu farklı kılan diğer bir

67 İlhan Kutluer, “İbn Tufeyl”, s. 418.
68 Makdisi, Beşeri Bilimler, s. 269.
69 Gazzâlî, Dalâletten Kurtuluş, s. 348.
70 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 462.
71 Kaya, “Kindî ve Felsefesi”, s. 61.
72 Zahirüddin el-Beyhâkî, Târîhu Hukemâi’l-İslâm, s. 42, 127.
73 Ebu Hayyân et-Tevhîdî, Mukâbesât, s. 95.
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husus İbn Sînâ’nın hem döneminde hem de sonrasında bizzat kendi eserlerinin okutuluyor
olmasıdır. İbn Sînâ’nın öğrencileriyle böyle bir faaliyet içerisinde olduğunu gösteren çok sayıda
örnek vardır. Otobiyografi/biyografi dışında özellikle Beyhakî, İbn Sînâ ve öğrencileri
hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ebû Ubeyd el-Cüzcânî (ö. ?), otobiyografi/biyografide
İbn Sînâ’nın Hemedan yıllarında evinde her gece talebeleriyle bir araya geldiğini, kendisinin
eş-Şifâ’dan ve bir başkası veya başkalarının da el-Kânûn’dan okuduğunu ifade etmektedir.74
Beyhakî bu rivayeti biraz daha zenginleştirerek/değiştirerek Cüzcânî’nin eş-Şifâ’dan,
Ma‘sûmî’nin (ö. 429/1038) el-Kanûn’dan, İbn Zeyle’nin el-İşârât’tan ve Behmenyâr’ın da elHâsıl ve’l-mahsûl’den sırayla okuduklarını belirtmiştir.75 Behmenyâr’ın Hemedan’da İbn
Sînâ’nın öğrencisi olduğuna işaret eden diğer bir rivayeti Nizâmî-i Arûzî, Çehâr makâle’sinde
İbn Sînâ’nın öğrencilerinden Ebû Kâlîcâr’dan (ö. 439-440/1048) aktarmaktadır:
“Ebû Ali vezir olduğu zamanlarda her gün seher vaktine yakın bir zamanda kalkar, Kitâbu’şŞifâ’dan iki varak yazar, daha sonra şakirtleri Kiyâ Reîs Behmenyâr, Ebû Mansûr İbn Zeyle,
Cüzcânî, Süleyman ed-Dımeşkî ve ben bir araya gelir ve günün ağarması yaklaşıncaya kadar
kırâate devam ederdik.”76

el-Mübâhasât’ın bazı nüshalarında İbn Sînâ ile öğrencileri arasındaki ilişkiye
dikkatimizi yönelten bir rivayet yer almaktadır. el-Mübâhasât’ı tahkik eden Muhsin Bîdârfer,
ve bazı araştırmacılar aşağıdaki pasajda bahsedilen kişinin Behmenyâr olduğu kanaatindedir.77
Bu ifadelerde İbn Sînâ’nın öğrencilerinden en azından biri ile ilişkisinin öğrenimin de ötesine
geçtiğini ve bu ilişkinin bir eğitim sürecini de içerdiğini göstermektedir:
“(…) O, benim için bir evlat gibidir hatta daha da öte. Öğrenimini benden aldı ve onu ben
yetiştirdim (allemtühû ve eddebtühû). Onu geldiği konuma ben getirdim. Öğreniminde, onun
için benim yerimi alacak kimse olmadı.”78

İbn Sînâ’nın eserlerinin okunmasıyla ilgili söz konusu durum sonraki yüzyıllarda
özellikle el-İşârât ve bazı şerhleri etrafında tebellür ederek süreklilik kazandığı gibi Fahreddin
er-Râzî’nin el-Mülahhas fi’l-mantık ve’l-hikme ile el-Mebâhisü’l-meşrıkiyye gibi eserleri felsefî
74 Cüzcânî, “Sîretu Şeyh er-Reîs”, s. 29.
75 Beyhakî, Târîhu hükemâi’l-İslâm, s. 113-114. İbn Ebî Usâybi‘a ise bu rivayeti sağlam bulmamış ve sadece
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Nizâmî-i Arûzî, Çehâr makâle: el-Makâlâtu’l-erba‘, s. 82; Daha ayrıntılı tahliller için bkz. Arıcı, “İbn Sînâcı
Felsefe Geleneğinin Oluşumu”, s. 140-144.
76

77 İbn Sînâ, el-Mübâhasât, Bîdârfer’in önsözü, s. 9, dipnot 8; Reisman, The Making of the Avicennan Tradition,

s. 319.
78

İbn Sînâ, el-Mübâhasât, s. 75.

97

talim ve tedris faaliyetinde sınırlı da olsa kendine yer bulabilmiştir.79 Râzî’den sonra da mantık
ve felsefî ilimlerin bir hoca nezaretinde okunduğuna dair çok sayıda kayıt ilgili uygulamanın
bu alanda yerleştiğini göstermektedir. Bu örneklerde aklî ilimlerin hangi metotlarla
okunduğunu gösteren kavramların da dikkat çekici bir şekilde tekrarlandığına şahit
olunmaktadır. Özellikle “kırâate bahsin ve tedkîkin”, “kırâate itkânin ve tahkîkin” gibi ibareler
felsefî bir metnin bir üstattan nasıl okunduğunun ipuçlarını sunmaktadır. Esîrüddin el-Ebherî
(ö. 663/1265) Beyânü’l-esrâr, Telhîsü’l-hakāik, el-Metâli‘ ve Zübdetü’l-hakāik adlı mantık,
doğa bilimleri ve metafizik üzerine yazdığı eserlerini kendisinden okuyan Necmeddin el-Kâtibî
(ö. 675/1277) için yazdığı kıraat kayıtlarında bu ifadelere yer vermektedir.80 Diğer taraftan
Kemaleddin b. Yûnus (ö. 639/1242) gibi felsefî ilimlerin tümünü okutabilecek seviyede bu
ilimlere vâkıf olan bilginler olduğu gibi81 daha ziyade belli bir alana yoğunlaşanlar da vardı.
Mesela İbn Mübârekşâh’ın daha çok “el-Mantıkî” nisbesiyle tanınması mantık ilmindeki
yetkinliği ile şöhret bulduğunu gösterirken Efdalüddin el-Hunecî (ö. 646/1248) de mantık
alanındaki eserleriyle tanınmaktaydı.
İlimlerin bir hocadan okunmasının gerekliliğine dair Abdüllatîf el-Bağdâdî’nin (ö.
629/1231) tavsiyeleri aklî ilimlerin öğreniminde de geçerli olacak şekilde hoca merkezli
öğrenimin etkisini göstermektedir:
“Anlama kabiliyetine itimat ediyor olsan dahi ilimleri sadece kitaplardan öğrenmemeni tavsiye
ederim. Öğrenmek istediğin her ilim için hocalara müracaat et. [İlim aldığın] hocanın eksikleri
olsa bile daha yetkin bir başka hoca bulana dek ondan alabileceklerini al. Hocana saygı ve hürmette
bulun.”82

Belli metinlerin takip edilmesi suretiyle bir hocadan okuma yöntemi bilhassa tıp gibi
uygulamalı alanlar söz konusu olduğunda daha da önem kazanmaktaydı. İbn Rıdvân (ö.
460veya 453/1068 veya 1061 ?) tıp disiplinini kitaplardan öğrenmenin hocalardan ders alarak
öğrenmekten daha başarılı sonuçlar vereceğini kabul ederken hocalardan ders alan öğrencinin
kendi başına kitaplardan öğrenenden daha üstün olduğunu benimseyenler de vardı. Meşhur

79

Arıcı, “VII./XIII. Yüzyıl İslâm Düşüncesinde Fahreddin Râzî Ekolü”, s. 6-7, 14; a. mlf. “İbn Sînâcı Felsefe
Geleneğinin Oluşumu”, s. 148-150.
80 Ebherî, Beyânü’l-esrâr, Murat Molla Ktp, nr. 1401, vr. 1a; a.mlf., Telhîsü’l-hakāik, Murat Molla Ktp, nr. 1618,

vr. 58a; a.mlf., el-Metâli‘, Murat Molla Ktp, nr. 1401, vr. 98a; a.mlf., Zübdetü’l-hakāik, Murat Molla Ktp,nr.
1401, vr. 136a.
81 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 410-412.
82

İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 691.
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tabip İbn Butlân (ö. 458/1066) ise ilgili eserinde hocalardan öğrenmenin kendi başına
öğrenmekten daha üstün olduğuna dair yedi delil sıralamaktadır.83

Tekrar ve Metin Ezberi
Metinlerin defalarca okunması ve ezberlemek suretiyle hafızayı geliştirmek ve ilimlerde
yetkin bir konuma gelmek ilk yıllardan itibaren İslâm eğitim tarihinde değişmez bir özellikti.
En muteber bilgi kaynağı olarak Kur’an ve hadislerin ezberlenmesinin kaynaklık ettiği bu
yöntemin arka planında şiir ezberini merkeze alan sözlü bir kültür ve gelenek yatmaktaydı.
Ancak kısa zamanda büyük bir yazılı kültür ortaya koyan Müslümanlar bu özelliği dinî ilimlere
ve aklî ilimlere da uyarladılar. Şair Mütenebbî (ö. 354/965) henüz küçük yaşta iken, Asmaî’nin
otuz varaklık bir kitabının tamamını bir kere okumakla ezberleyebileceğini iddia edip bu
iddiasını gerçekleştirmiş ve ödül olarak bu kitabı kazanmıştı. Bir mezhebin temel kaynaklarını
ezberleyen fakihler de vardı. Mesela Ebü’l-Mehâsin er-Rüyânî (ö. 502/1108) eş-Şâfiî’nin
kitapları yakılacak olsa onları ezberden yazdırabileceğini söylemiştir. Bu alanla ilgili en meşhur
rivayetlerden

biri

de

Gazzâlî’nin

bir

yolculuk

esnasında

kitaplarını

eşkıyaların

yağmalamasından sonra aldığı notları ezberlemesidir.84
Dinî ilimlerde olduğu gibi aklî ilimlerin muhtelif alanlarında yazılan metinlerin tekrar
tekrar okunması ve ezberlenmesinin İslâm felsefesi ve bilim tarihinde de yaygın bir usûl
olduğunu belirtebiliriz. Metin ezberi yaygın olarak iddia edildiği gibi kelimenin pejoratif
anlamıyla skolastik ve muhakeme yeteneğini zayıflatan bir yöntem değil, aksine metinlerin
hafızada muhtasar bir şekilde yer etmesi, ilim taliplerinin o bilgileri özümseyebilmesi için bir
ihtiyaçtı. Bir alanda uzman olabilmenin yolu metinlere hâkim olmaktan geçiyordu. Metinlere
olan vukûfiyet özellikle bir ilmi okutan kişinin dersini çok daha verimli bir şekilde icra etmesine
de olanak tanıyordu. Bu durum muhtelif dinî ilim dallarında olduğu gibi felsefî ilimler ve tıpta
da sistematik ve muhtasar metinlerin kaleme alınması ihtiyacını doğurmuştur. Öte yandan
muhtelif meclislerde tertip edilen münazaralar, bunlara katılanların oldukça donanımlı olmasını
gerektiriyordu. Bu sebeple metin ezberi zaman zaman sultanların da katıldığı oldukça yüksek
mahfillerde icra edilen meclislerde esasen muhakeme gücünü takviye etme gibi bir işlevi de
karşılamaktaydı.

83 Makdisi, Beşeri Bilimler, s. 271.
84 Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, s. 164-165.

99

Fârâbî’nin Aristoteles’in eserlerini hayatı boyunca defalarca okuduğu bilinmektedir. İbn
Hallikân’ın (ö. 681/1282) konuyla ilgili aktardığı bir rivayete göre Aristoteles’in Kitâbü’n-Nefs
isimli eserinin bir nüshası üzerinde Fârâbî’nin el yazısıyla “Bu kitabı iki yüz kez okudum”
ibaresinin olduğu zikredilmektedir.85 Diğer bir rivayette ise Fârâbî’nin, Aristoteles’in esSimâu’t-tabî‘î adlı eserini kırk kez okumasına rağmen hâlâ okuma ihtiyacı hissettiği
anlatılmaktadır.86 Metinlerin tekrar okunması ile ilgili en bilinen örneklerden biri de İbn
Sînâ’nın otobiyografisinde yer aldığı gibi onun Aristoteles’in Metafizik’ini kırk kez okuduğunu
ifade etmesidir.87 Bu rivayetlerde bizim için önemli olan sayılardan ziyade önde gelen
filozofalrın belli metinleri sürekli ve defaatle okuyor olmasıdır.
Metin ezberi ile ilgili olarak ise felsefe alanındaki önemli bir referans Abdüllatîf elBağdâdî’dir. O, dinî ilimlerdeki bazı metinleri ezberlediği gibi bu yöntemi felsefe metinleri
üzerinde de icra etmiştir. Bağdâdî’nin İbn Sînâ’nın en-Necât adlı eserini ezberlediğini
söylemesinin yanında onun ezber tekniğini ne kadar önemsediği şu ifadelerinde de
görülmektedir:
“Bir kitap okurken onu ezberleyebilmek için elinden gelen tüm çabayı sarf et ve onu çok iyi kavra.
O kitabın bir anda kaybolduğunu düşün. Bundan hiç etkilenmemeli ve onsuz yapabilmelisin. Bir
kitap üzerinde çalışırken kendini tümüyle ona ver, başka bir kitapla ilgilenme, okuduğun kitaba
ayırmayı düşündüğün zamanı başkası için harcama”.88

VII./XIII. yüzyılda özellikle mantık metinlerinin ezberlenmesine yönelik çok sayıda
kaydın bulunması dikkat çekicidir. İbn Haldûn’un bu dönemle ilgili yaptığı önemli bir tespit bu
dönemin bilgiye ulaşmadaki karakteristiklerinden birini yansıtmaktadır. O, bu dönemde
ulemanın çeşitli ilimlere dair eserleri “özetleyerek ezberlemeye uygun hale getirdiğini”,
Hûnecî’nin de bunu mantıkta yaptığını belirtmektedir.89 Hûnecî’den sonra da bu durum devam
etmiş ve bir gelenek halini almıştır. Nasirüddin et-Tûsî’nin mantıkla ilgili önemli bir eser olan
Tecrîdü’l-mantık’ın mukaddimesinde eserini ezberlemeye müsait olacak şekilde yazdığını
(yeteyesserü bihî li’l-hâfızi tekrâruha) belirtmesi,90 Necmeddin el-Kâtibî’nin Aynü’l-kavâid
85 Aydınlı, Fârâbî, s. 29.
86 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 606.
87 Cüzcânî, “Sîretu Şeyh er-Reîs”, s. 25.
88 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 685, 691; Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, s. 149-150.
89 İbn Haldûn, el-Mukaddime, III, 95.
90 Nasirüddin et-Tûsî, Tecrîdü’l-mantık, Ragıp Paşa Ktp. Nr. 1481, vr. 1b.

100

adlı kendi eserine yazdığı Bahrü’l-fevâid isimli mantık şerhini, şerhedilen kitaba müracaat
etmeden hafızasında olan mevcut bilgilere binaen (ve şera‘tü fî imlâi mâ hadaranî fi’l-vakti
ale’l-vechi’l-mültemisi min gayri rucû‘in ile’l-kitâb) yazması91 dikkat çekici örneklerdir. Yine
aynı yüzyılda diğer bir âlim Kadı Beyzâvî (ö. 685/1286) de Tevali‘ü’l-envâr adlı eserini
yazarken bu düşüncede olduğunu (ve hüve ma‘a vecâzeti lafzihî ve suhûleti hıfzihî) açık bir
şekilde dile getirmektedir.92
Metin ezberi tıp ve ilaçların yapımına esas teşkil eden botanik ilmi gibi pratik yönü olan
ve her an kitaplara müracaat etme imkânı da bulunmayan sahalar söz konusu olunca çok daha
gereklilik arzetmekteydi. Bu itibarla tıp ve tıbbı ilgilendiren sahalarda da metin ezberinin çok
yaygın olduğu görülmektedir. Kutbuddin eş-Şîrâzî (ö. 710/1311) Beyânü’l-hâce adlı eserinde
tıp talebesine “(…) Meşguliyetinin çoğu kitap okumak ve okuduklarını ezberlemekten ibaret
olmalıdır.” şeklinde ezberlemeyi teşvik eden bir yaklaşım önermektedir.93 Eyyûbîler devrinin
meşhur hekimi Mühezzebüddin ed-Dahvâr’dan (ö. 628/1230) tıp tahsili alan Şemseddin elKüllî (ö. 640/1242), bir tıp talebesinin gereken kitapları ezberlemiş, hatta İbn Sînâ’nın el-Kânûn
adlı eserinin “el-Külliyât” kısmını ezberlediği için “el-Küllî” nisbesiyle şöhret bulmuştur.94 İbn
Ebî Usaybi‘a, tıp tahsilinin başlarındayken eğitim aldığı Eyyûbî döneminin tabiplerinden
Yakub b. Saklâb’ın (ö. 625/1228) Galen ve Hipokrat’ın kitaplarına oldukça vâkıf olduğunu,
hatta Galen’in kitaplarını ezberlediğini belirtmektedir:
“(…) Ondan Hipokrat’ın kitaplarından bazı yerler okuyor, açıklamasını istiyordum. Hiçbir
kimsenin yapamayacağı şekilde en veciz bir ifade ile açıkladığını ve çok iyi araştırdığını
görüyordum. Sonra Hipokrat’ın sözlerini hülasa ediyor, açıklamadığı bir yer kalmıyordu. Sonra
bu metne Galen’in yaptığı şerhin metnini söylüyordu. Ben Galen’in şerhine bakıyor ve onun
söylediklerinin hepsini tekrarladığını görüyordum. Bazen Galen’in sözlerini olduğu gibi
tekrarlıyordu.”95

İbn Ebî Usaybi‘a, amcası Reşidüddin Ali b. Halife’nin (ö. 616/1219), Mısır’da
reisületıbbâ olan Cemaleddin b. Ebi’l-Havâfir’den Galen’in On Altı Kitap denilen kitapları
okuduğunu, bunların ilklerini kısa zamanda ezberlediğini belirtmektedir. Bir diğer meşhur tabip

91 Necmeddin el-Kâtibî, Bahrü’l-fevâid fî Şerhi Ayni’l-kavâid, Ragıp Paşa Ktp. nr. 1481, vr. 73b.
92 Kadı Beyzâvî, Tevali‘ü’l-envâr, s. 52.
93 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce ile’t-tıbbi ve’l-etıbbâ, s. 132.
94

İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 755.

95 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 798; Şeşen, “Eyyûbiler Devrinde Tıp Eğitimi”, s. 233.
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İbnü’l-Kuff’un babası, oğlu için İbn Ebî Usaybi‘a’ya müracaat etmiş ve ondan oğluna tıp
okutmasını istemiştir. İbnü’l-Kuff daha sonra, İbn Ebî Usaybi‘a’nın devamlı talebesi olmuş,
Mesâilü’l-Huneyn ile Hipokrat’ın el-Fusûl’ü ve Takdimetü’l-ma‘rife’sini ezberlemiştir.96
Felsefî ilimler, mantık ve tıp alanlarından bir seçki olarak sunduğumuz bu rivayetler klasik
dönemde aklî ilimlerde metin tekrarı ve ezberinin çok önemli bir öğrenim metodu olarak
addedildiğini ortaya koymaktadır.97

Yazarak Öğrenme: Bir Taallüm Tekniği Olarak İstinsah
Aklî ilimler alanında yazılan metinlerin öğrenilmesinde çok yaygın olan bir usûl daha
vardı. Kelime manası bir metni tekrar yazarak çoğaltmak demek olan istinsah, gerek dinî
ilimlerde ve gerekse felsefî ilimlerde bu anlamının ötesinde bir fonksiyon icra etmiştir. Elbette
ki istinsah bir metni çoğaltma ve daha fazla okuyucuya ulaşmasını temin etme, kişinin yazısını
güzelleştirme ve bir meslek olarak icra edildiğinde para kazanma gibi gayeleri de uhdesine
barındıran bir uğraşıdır. Ancak istinsah, burada zikredilecek olan örneklerde görüleceği gibi,
talep edilen ilimlerin öğrenilmesini kolaylaştıracak bir öğrenim tekniği olarak da addedilmiştir
ve biz de meseleyi bu yönüyle ele alacağız. Ayrıca bir âlimin eserini temize çekmesi de bir tür
istinsah olarak addedilebileceği gibi, müstakil notlar alması ya da bir eserin kenarına notlar
düşmesi gibi teknikler de yazarak öğrenme kapsamda değerlendirilebilecek durumlardır.
Esasen İslâm ilim geleneğinde bu tür durumların hepsini ayrı ayrı ifade eden kavramlar
bulunmaktadır ve bunların en yaygın olanları “ketebe, istenseha, emle'e, hassale ve ‘alleka”
gibi ifadelerdi.98 Mesela Yahya b. Adî bazı tabakât kitaplarında yer alan bir ifadesine göre gece
ve gündüz en az yüz varak yazdığını ifade etmektedir.99 Ebû Bekir er-Râzî’nin (ö. 313/925)
sözleri de bu rakamın abartılı olmadığını ve o dönemlerde istinsahın öğrenme süreçlerinde ne
kadar etkili olduğunu göstermektedir:

96 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 736, 786.
97 Ezberin İslâm ilim geleneğindeki yeri ile ilgili bir tahlil için bkz. Makdisi, Beşeri Bilimler, s. 241-247.
98

Bu tabirlerin özellikle klasik dönemde dinî ilimlerdeki anlamları için bkz. Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek
Öğretim, s. 182-183.
99 İbnü’n-Nedim, el-Fihrist, s. 324.

102

“(…) Bu alandaki sabırlı çalışmalarım neticesinde, bir yıl zarfında teâviz hattıyla (müsvedde
olarak) yirmi bin varaktan fazla yazı yazdım. el-Câmi‘ü’l-kebir üzerine geceli gündüzlü on beş yıl
çalıştım. Neticede okumamı ve yazmamı engelleyecek derecede gözlerim zayıfladı ve ellerim
titreyip tutmaz oldu. Bu halde iken dahi [ilmin] peşini bırakmadım; başkasına okutup yazdırarak
gücüm yettiği ölçüde çalışmalarıma devam ediyorum.”100

İbn Sînâ’nın biyografisine baktığımızda da onun ilmî serüveninde yazma ve istinsahın
önemli bir yerinin olduğu görülecektir. Buhâra’da bulunduğu dönemde meşguliyetlerini
tamamladıktan sonra gece evine döndüğünde okuma ve yazma ile meşgul olduğunu söyleyen
İbn Sînâ, Cüzcânî ile tanıştıktan sonra yazma işini büyük ölçüde ona devredecektir. Özellikle
Cüzcânî’nin eş-Şifâ’ya yazdığı mukaddimede zikrettiği hususlar arasında istinsah meselesiyle
ilgili önemli ifadeler vardır. Cüzcânî, İbn Sînâ’nın yazdığı eserlerden kendisine bir nüsha
ayırma gibi bir adetinin olmadığını, bu sebeple kendisinin yazım konusunda hocasına yardımcı
olma arzusunda olduğunu dile getirmektedir. Hatta Cüzcânî, İbn Sînâ’dan kayıp eserlerini
tekrar yazmasını istediklerini, ancak İbn Sînâ’nın buna vakit bulamadığını kaydetmektedir.
Cüzcânî, İbn Sînâ’nin daha sonra yazmak için uygun bir fırsat bulduğunu, eş-Şifâ’nın elİlâhiyyât’ı ile Kitâbü’l-Hayvân dışında et-Tabiiyyât’ı yirmi gün gibi kısa bir süre içinde
herhangi bir kitaba başvurmadan tamamladığını belirtmektedir.101 Diğer taraftan Cüzcânî,
Cürcan’da her akşam İbn Sînâ’yı ziyaret ettiğini, bu sırada el-Macestî’yi okuduğunu, mantıkla
ilgili notlar aldığını, İbn Sînâ’nın Muhtasaru’l-evsât fi’l-mantık’ı kendisine yazdırdığını
belirtir. Cüzcânî ayrıca İbn Sînâ’ya eş-Şifâ’nın bir araya getirilmesinde yardımcı olduğu gibi
en-Necât’ın ve Dânişnâme-i Alâî’nin sonuna matematik ilimlerle ilgili bir kısım ilave etmiş,
bunun dışında el-Kânûn’un problem teşkil eden bölümlerini açıklamıştır.102
Bu çalışmada muhtelif vesilelerle üzerinde durulan İbn Sînâ biyografisi ile ilgili önemli
bir hususa daha değinmek istiyoruz. Cüzcânî eş-Şifâ’ya yazdığı mukaddimede, İbn Sînâ’nın
yazdığı eserlerin yaygın bir şekilde tedavülde olduğuyla ilgili haberlerin kendisine ulaştığını
belirtir. Zira İbn Sînâ, eserlerinden isteyenlere ya yazdırarak veya kendisi yazarak takdim
etmekteydi. Ancak Cüzcânî, İbn Sînâ’nın bunlardan kendisi için bir nüsha ayırma adeti
olmadığı gibi onun bir temel nüsha oluşturma yaklaşımına da sahip olmadığını belirtmektedir
100 Ebûbekir er-Râzî, Kitâbü’s-Sîreti’l-felsefiyye: Filozofça Yaşama, s. 81-82.
101

İbn Sînâ, eş-Şifâ, el-Mantık: el-Medhal, s. 2-3;

102

“Sîretu Şeyh er-Reîs”, Kitâbü’n-Necât, s. 26-27; Ayrıca bkz. İbn Sînâ, eş-Şifâ, el-Mantık: el-Medhal, s. 1-3;
Biyografiyi İngilizceye çevirip yorumlayan L. E. Goodman, Cüzcânî’nin hocasının hayatını kaydederek görevini
yerine getirdiğini, ayrıca kendisini hocasının eserlerini yazmaya adadığını ifade eder. L. E. Goodman, Avicenna,
s. 25.
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(ve emmâ huve felem yekün min ‘âdetihî en yuhzine li-nefsihî nüshaten kemâ lem yekün min
‘âdetihî en yuharrira mine’d-düstûr ev yuhrice mine’s-sevâd).103 al-Rahim, İbn Sînâ’nın
özellikle Hemedan’da bulunduğu yıllarda öğrencileriyle yaptığı derslerin eserlerinden temize
çekilmiş nihai nüsha (nüsha el-düstûr/archetype) çıkartmak gibi bir amaca da hizmet
edebileceğine işaret etmektedir.104
İslâm felsefesi ve bilim tarihinde bazı düşünürlerin başkalarına ait eserleri istinsah
ettiğinin çok sayıda örneği vardır. Bunlardan biri Necmeddin el-Kâtibî’nin Kutbuddin elMısrî’nin (ö. 618/1221) Şerhu’l-Muhassal’ını çoğaltmasıdır.105 Esîruddin el-Ebherî’nin
İstanbul Arkeoloji Müzesi nr. 596’da kayıtlı Islâhu kitâbi’l-ustukussât fi’l-hendese li-İklidîs
adlı eseri öğrencisi Necmeddin el-Kâtibî tarafından müellif nüshasından istinsah edilmiştir.
Ebherî’nin bir diğer öğrencisi Şemseddin el-İsfahânî (ö. 688/1289) de hocasının Keşfü’l-hakâik
fî tahrîri’d-dekâik adlı eserini müellif nüshasından istinsah etmiştir.106 Kutbuddin Şîrâzî ise İbn
Kemmûne’nin (ö. 683/1284) el-Kelimâtü’l-vecîze adlı eserini de içeren bir mecmuayı 685/1286
yılında Konya’da tamamlamıştır.107 Osmanlı âlimlerinden Taşköprülüzâde’nin (ö. 968/1561),
Kadı Beyzâvî tefsirini yazıp bu nüshaları sattığı ve öğrencilerine sahur yemeği verdiği, ayrca
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) Tehâfüt’ünü istinsah ettiği de bilinen örneklerdendir.108
Bir ilim dalında öncekilerin yazdığı metinleri istinsah etmek, bunlara notlar düşmek o
ilimde ilerlemenin en önemli yollarından birisi olarak görülmüş ve bu durum tıp sahasında da
geçerli olmuştur. Mesela Kutbuddin eş-Şîrâzî, tıp talebesine belli kaynakları yazarak
çalışmasını önermektedir:
“(…) Ayrıca yazısı ve ibaresi düzgün olmalı, önceki kuşakların ilimleri hakkında sürekli araştırma,
okuma ve incelemeye devam etmelidir. Bundan başka Hipokrat ve Galen’in kitaplarını derleyip
özetlemeye çok önem vermelidir.”109
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Bu tavsiyeye yönelik uygulamalar hakkında İbn Ebî Usaybi‘a’nın zikrettiği önemli
tanıklıklar vardır. İzzeddin es-Süveydî (ö. 690/1290), İbn Ebî Usaybi‘a’ya İbn Sînâ’nın elKânûn’undan üç nüsha yazdığını söylemiştir.110 İbn Ebî Usaybi‘a, hocası Mühezzebüddin edDahvâr’ın da çok yazan birisi olduğunu, onun tıpla ilgili istinsah ettiği yüz ciltten fazla eseri
gördüğünü belirtmektedir. Mensûb hat yazan Mühezzebüddin ed-Dahvâr, Dımaşk’taki
hastanede günlük işlerini bitirdikten sonra evinde tıp dersleri yapmaktaydı. Bu derslerde
kitaplar okunuyor ve yazdırılıyordu. Bu esnada Dahvâr, öğrencisinin yazdığı eserin bir
nüshasını elinde tutuyor ve karşılaştırmalı bir şekilde istinsah yapılıyordu.111 Buradan da
anlaşılmaktadır ki belli metinlerin yazdırılması öğrenim süreçlerinin önemli bir parçasıydı.
Hatta istinsaha daha fazla vakit ayrılması için öğrencilerinin ders günlerinde değişiklik yapanlar
bile vardı. Rivayete göre Molla Fenârî (ö. 834/1431), Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) eserlerini
istinsah etmesi için öğrencilerinin tatilini üç güne çıkartmıştır.112
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin ezberinde amaçlanan hususlardan değildir?
A. Hafızayı geliştirmek
B. İlimlerde yetkin bir konuma gelmek
C. Zekasını kanıtlamak
D. Okutulan ilimde kolaylık sağlaması
E. Metnin gerektiğinde münazaralarda kullanılması
2. Bir metnin çoğaltılması aşağıdaki terimlerden hangisine tekabül eder?
A. Teksir
B. İstiksar
C. Mükatebe
D. İstinsah
E. Talik
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3. Kindî’nin önerdiği felsefe müfredatında hangi ilim önce gelir?
A. Dil
B. Mantık
C. Doğa bilimi
D. Ahlâk
E. Matematik
4. “..............., Aristo’nun Kitaplarının Sayısı ve Felsefe Öğreniminde Onlara Duyulan İhtiyaç Üzerine
adlı risalesinde insanın bir talep ve gayretle araştırma yaparak ulaştığı bilgi sahalarını insanî ilimler,
peygamberlere has olan bilgiyi de ilâhî ilim olarak adlandırmıştır.”
Boşluk bırakılan yerde kastedilen hangi İslâm filozofudur?
A. İbn Sînâ

B. Kindî

C. İbn Rüşd

D. İbn Tufeyl

E. Fârâbî

5. “........................ Hay b. Yakzân adlı eserindeki Hay tipi, esasen fizikî varlığıyla tabiatın bir parçası
olmakla birlikte algılama ve bilme imkânlarıyla tabiatı müşahede eden, tabii varlık alanındaki temel
düzen ve işleyiş hakkında düşünen, akıllı bir canlı olarak yeryüzündeki mevcudiyetini anlamlandıran,
gözlem alanı ötesindeki metafizik varlık fikrine varan ve nihayet manevî tecrübeler sayesinde birtakım
metafizik bilgilere ulaşan ideal özneyi temsil eder.”
Boşluk bırakılan yerde kastedilen hangi İslâm filozofudur?
A. İbn Tufeyl

B. İbn Bâcce

C. Kindî

D. İbn Sînâ

E. Sühreverdî

6. “Antik dönem bilim merkezlerinde .................. mantığının dört kitabı Kategoriler, Yorum Üzerine,
Kıyas ve Burhan, Hipokrat’ın dört ve Galen’in on altı tıp kitabı ile birlikte okutulmaktaydı.” cümlesinde
boş bırakılan yerde kastedilen filozof kimdir?
A. Aristoteles
B. Platon
C. Sokrates
D. Porfiryus
E. Plotinus

CEVAPLAR: 1 C, 2 D, 3 E, 4 B, 5 A, 6 A
Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu derste bilhassa Yunancadan yapılan çevirilerle İslâm coğrafyasına giren felsefî
ilimlerin ilgili kültürdeki eğitim öğretim süreçlerini de baraberinde getirdiği, İskenderiye’deki
felsefe okulunun müfredatının İslâm coğrafyasında bir karşılık bulduğu üzerinde duruldu.
Ayrıca felsefî ilimlerin belirli bir müfredata bağlı kalarak tahsil edilip edilmediği, hangi
yöntemler çerçevesinde öğrenildiği anlatıldı.
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113

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Yrd. Doç. Dr. Mustakim ARICI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslâm medeniyetinde felsefe ve aklî ilimlerin tarihini incelerken birçok öğrenim
kurumu, araştırma ve bilim merkezinin yanında siyaset ve bürokrasiye ev sahipliği yapan üst
düzey yetkililer, ilim hâmileriyle ilgili mekanlar ilişki ağları ve süreçleri bakımından önemli
bir yer tutmaktadır. Burada felsefî/aklî ilimlere hangi mekanların ev sahipliği yaptığı, sınırlı
sayıda örnek etrafında ele alınacak, ardından ayrı bir başlık altında medrese müfredatlarında
felsefenin ne oranda olduğuna yer verilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

İslâm düşüncesinde felsefî
ilimlerin sanıldığının aksine
medreseye bağlı bir öğrenime
İslâm medeniyetinde felsefî
konu olmadığı, medrese dışında
ilimlerin hangi bilim ve
birçok kurumda felsefî ilimlerin
eğitim
kurumlarında
öğretildiği ve zamanla
öğretildiği.
medresenin de felsefî ilimleri
müfredatına aldığı hakkında
genel bilgi sahibi olur.

Anahtar Kavramlar


Rasathane



Bimâristan



Kütüphâne



Medrese
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Konu ile ilgili dipnotlarda verilen
klasik ve ikincil kaynaklar
üzerinden konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

5. EĞİTİM ve BİLİM KURUMLARINDA FELSEFÎ İLİMLER TAHSİLİ

5.1. Felsefe Nerede Öğrenilir?
Felsefî ya da aklî ilimler, başka kültürlerden İslâm kültürüne dâhil olmuştur ve bu
ilimlerin eğitim süreçlerindeki öğrenim şekilleri, yöntemleri ve tahsil edildiği yerler de büyük
oranda bu kültürlerden miras alınmıştır. Bununla birlikte zamanla İslâm’ın temel bilgi
kaynakları ve müslüman toplumların sosyolojik yapısından kaynaklanan ilişki ağları ve
kurumları da aklî ilimlerin İslâm kültüründe yerleşmesine vesile olmuştur. Bu itibarla İslâm
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medeniyetinde aklî ilimlerin serüvenini belli bir tarihten sonra sadece medreseler ve medrese
müfredatları bağlamında tartışmak konuyu sığ bir alana çekerek ele almak anlamına gelecektir.
Aklî ilimlerin öğrenimi medreselerin kurulmasından önce hangi mahfillerde icra edildiyse,
öğrenim medreselerin kurulmasından sonra da büyük oranda bu mahfillerde devam etmiştir.
VII./XIII. yüzyılla birlikte tıp eğitimi ile aklî ilimlerin medrese müfredatına girmesi, yani bu
eğitimin resmî olarak gerçekleşmesi daha sonraki yüzyıllarda mantık, matematik ilimler, doğa
bilimleri ve metafiziğin müfredata dâhil edilmesinin yolunu açmıştır. Ancak aklî ya da felsefî
ilimler medreselerin kurulmasından uzun bir zaman sonrasına kadar da medrese dışında
öğretilmeye devam etmiştir. Dolayısıyla İslâm medeniyetinde felsefe ve aklî ilimlerin tarihini
incelerken birçok öğrenim kurumu, araştırma ve bilim merkezinin yanında siyaset ve
bürokrasiye ev sahipliği yapan üst düzey yetkililer, ilim hâmileriyle ilgili mekanlar da ilişki
ağları ve süreçleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Burada aklî ilimlere hangi
mekanların ev sahipliği yaptığı, sınırlı sayıda örnek etrafında ele alınacak, ardından ayrı bir
başlık altında medrese müfredatlarında felsefenin ne oranda olduğuna yer verilecektir.

Felsefe Hâmilerinin Sunduğu Mekânlar ve Destekleri
İslâm’ın klasik döneminde aklî ilimler varlıklarını büyük oranda ilim hamilerinin bu
ilimlere sağladıkları desteklere borçludur. Aklî ilimlerin İslâm toplumlarındaki serüveni pratik
ihtiyaçlardan kaynaklanan ve çok yönlü sosyo-politik ve kültürel bir vakıa olan tercüme
hareketiyle başlamış ve bu süreç halifeler, sultanlar, vezirler, emirler gibi üst düzey yöneticiler
ile saraylılar, devlet memurları ve askerler tarafından büyük bir destek görmüştür.113 Bu destek
tercüme hareketinden sonra da devam etmiştir. Özellikle aklî ilimler alanında eser veren filozof
ve bilim adamları tıp gibi sahalarda da uzman olmalarının avantajıyla bu mevkilerde büyük bir
rağbete mazhar olmuşlardır. İslâm’ın ilk yüzyılından itibaren yönetici sınıfların, bilhassa
vezirlerin felsefî ilimlere büyük bir ilgi gösterdiğini söylemek mümkündür. Nasihatü’l-mülûk
ve siyasete dair benzeri eserlerde sultanlara, vezirlere bilginlerle sürekli istişare içinde olmaları,
onları himaye etmeleri, kendilerinin de ilmî/felsefî konularda birikimli olmaları tavsiye edilir.
Bu Arap, İran, Türk ve Hint coğrafyasında hüküm süren Selçuklular, Eyyûbîler, Memlükler,
İlhanlılar, Osmanlılar, Babürler, Safevîler dönemindeki devlet yöneticilerinin neredeyse hepsi
için geçerli bir tavsiyedir. Ancak söz konusu durum zaman zaman bu bilginleri, eserlerini ve
öğretim süreçlerini olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Nitekim savaşlar, ihtilaller, saraydaki
113

Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 121-132.
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dengelerin ve siyasî konjöktürün değişmesi neticesinde yönetimin üst kademelerine yakın olan
bütün kesimler gibi bu çevrelerde bulunan filozof ve bilim adamları da bu durumlardan
etkilenmiştir. Bu da öğrenim sürecinin bazı durumlarda sıra dışı mevkilerde icra edilmesi gibi
bir duruma yol açmıştır.
Halife Me’mûn ve erken dönem Abbâsî halifeleri bilimsel toplantılara ev sahipliği
yapmaktaydı. Eldeki kaynaklarda bu ilmî/felsefî oturumların (mecâlis) halife katılıyorsa onun
sarayında, yoksa özel konutlarda yapıldığı görülmektedir.114 İslâm tarihinde halifeler nezdinde
itibarlı bir konumu olan filozofların başında Kindî’nin geldiğini söylememiz mümkündür.
Kindî, halife Me’mûn’un 215/830’da kurduğu Beytü’l-hikme’deki bilgin, kâşif ve mütercimler
kadrosu içinde yer almıştır. Kindî, özellikle Abbâsî halifeleri Me’mûn (slt. 813-833),
Mu‘tâsım-Billah (slt. 833-842) ve Vâsık-Billah’ın (slt. 842-847) yakın ilgi ve desteğini
görmüştür. Ayrıca Mu‘tasım, oğlu ve veliahdı olan Ahmet’in eğitim ve öğretimini üstlenmesi
için Kindî’yi görevlendirmişti. Aralarından hoca-talebe ilişkisinden öte dostluğa dayanan bir
yakınlık bulunduğundan, filozof eserlerinin önemli bir kısmını bu veliahdın isteği üzerine
kaleme almış ve ona ithaf etmiştir.115 Âmirî (ö. 381/992), Rey’de bulunduğu yıllarda Büveyhî
emiri Rüknüddevle’nin veziri Ebü’l-Fazl İbnü’l-Amid’in (ö. 360/970) himayesinde olmuştur.
Ondan sonra Ebü’l-Feth İbnü’l-Amid (ö. 366/976) vezir olmuş ve o da Âmirî’ye hamilik
etmiştir.116 Âmirî, Sâmânî emiri Nuh b. Mansûr’un veziri Ebü’l-Hüseyn el-Utbî’ye Buhârâ’da
bulunduğu yıllarda et-Takrîr li-evcuhi’t-takdîr adlı eserini ithaf etmiştir. Amirî bu eserinin
önsözünde veziri över, onun sarayını ilim ve akıl sahipleriyle mamur hale getirdiğini, onun
evinde ilâhî takdirin yeryüzünde meydana gelen olaylarla alakasını tartışan bir topluluğa rast
geldiğini ifade eder.117
Benzer bir durumu klasik sonrası dönemde Kadızâde-i Rûmî (ö. 844/1440’ten sonra) ile
Uluğ Bey (ö. 853/1449) arasında görüyoruz. Semerkant’ta Uluğ Bey ile tanışan Kadızâde kısa
zamanda hükümdarın sevgi ve saygısını kazanarak onun özel hocası oldu; ardından Uluğ Bey
Medresesi’nin başhocalığına ve Cemşîd el-Kâşî’den (ö. 84071437) sonra o dönemde inşa edilen
Semerkant Rasathanesi’nin başına getirildi. Kadızâde’nin derslerine Uluğ Bey ve diğer
müderrisler de katılmaktaydı. Kadızâde, Şemseddin es-Semerkandî’nin (ö. 702/1303) Eşkâlü’t114 Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 65.
115

Kaya, “Kindî ve Felsefesi”, s. 5.

116

Turhan, Âmirî ve Felsefesi, s. 11.

117 Turhan, Âmirî ve Felsefesi, s. 17.
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te’sîs’inin şerhi olan Tuhfetü’r-reîs fî şerhi Eşkâli’t-te’sîs adlı eseri Uluğ Bey’e ithafen kaleme
almıştır (815/1412). Kadızâde ayrıca Çağmînî’nin (ö. 618 veya 745/1221 veya 1344 ?) elMülahhas’ına yazdığı Şerhu’l-Mülahhas fî ilmi’l-hey’e adlı eserini de 814/1412 yılında Uluğ
Bey’e sunmuştur.118
Hülâgü tarafından sâhib-divânlığa getirilen Şemseddin Cüveynî’nin (ö. 683/1284) de
felsefî ilimlere büyük bir destek sağladığını belirtebiliriz. Necmeddin el-Kâtibî eş-Şemsiyye adlı
mantık eserini Şemseddin el-Cüveynî’ye ithaf etmiştir. Kâtibî ayrıca el-Münassas fî Şerhi’lMülahhas’ı Cüveynî’ye ithaf ederken Câmiʻüd’d-dekâik adlı eserini de onun isteğiyle
yazmıştır.119 Kutbuddin eş-Şîrâzî de Sivas’ta yazdığı Nihâyetü’l-idrâk adlı astronomi eserini
Şemseddin el-Cüveynî’ye sunmuştur.120 Öte yandan Nasîruddin et-Tûsî Evsâfü’l-eşrâf adlı
eserini Şemseddin el-Cüveynî’nin desteğiyle kaleme almıştır.121 Diğer bir filozof İbn
Kemmûne Şerhu’l-İşârât adlı eserini Şemseddin el-Cüveynî’nin oğullarından Şerefüddin
Harun’a ithafen yazmıştır. İbn Kemmûne’nin 671/1273 tarihinde tamamladığı Şerhu’lİşârât’ını ithaf ettiği Şerefüddin Harun, bu sırada Anadolu’nun bir kısmında valilik
yapmaktaydı. İbn Kemmûne bu eserini tamamladıktan sonra bir nüshasını Şemseddin elCüveynî ve oğlu Harun’un kütüphanesine göndermiştir.122

Filozofların Evleri ve Muhtelif Felsefe Meclisleri
Kurumsal bir öğrenim modelinin tam olarak yerleşmediği dönemlerde aklî ilimlerin
tedrisine muhtelif mekânlar ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan biri de filozofların evleri ya da
onların bir araya geldiği meclisleridir. Makdisi’nin de ifade ettiği gibi, felsefe ve diğer yabancı
ilimlerin tedrisinde hususî mekânlar ve evler önemli bir işlev görmüştür.123 Bu bağlamda
özellikle İbn Sînâ’nın evinde öğrencileriyle yaptığı derslere dikkat çekmek gerekir. Yukarıda
118 Fazlıoğlu, “Kadızâde-i Rûmî”, s. 98-99.
119

Arıcı, Necmettin el-Kâtibî ve Metafizik Düşüncesi, s. 37-38.

120

Walbridge, The Science of Mystic Lights, s. 181.

121

Nasiruddin Tûsî, Evsâfu’l-eşrâf: Seçkinlerin Ahlâkı, s. 27-28.

122

Pourjavady & Schmidtke, A Jewish Philosopher of Baghdad, s. 11, 59.

123

Makdisi, Beşeri Bilimler, s. 74.
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da işaret edildiği gibi, Ebû Ubeyd el-Cüzcânî, otobiyografi/biyografide İbn Sînâ’nın Hemedan
yıllarında evinde her gece talebeleriyle bir araya geldiğini, kendisinin eş-Şifâ’dan ve diğer
öğrencilerin de el-Kânûn’dan okuduğunu ifade etmektedir.124 Bunun dışında kaynaklarda
Beyhakî’nin

Kutbuddin

et-Tabesî’nin

evinde

ondan

felsefe

dersleri

aldığı

zikredilmektedir.125Tasavvufî eğilimleri ve Muʻtezîlî görüşleriyle tanınan filozof İbn
Meserre’nin (ö. 319/931) öğrencileri ve sevenleriyle birlikte gizli bir cemaat kurarak fukahanın
baskısı yüzünden açığa vurulamayan bazı konularda ilmî müzakereler düzenlediği, bu suretle
görüşlerini dar bir çevreye yaymaya başladığı bilinmektedir. Bu küçük topluluk, Kurtuba
civarındaki Sierra tepesinde İbn Meserre’ye ait bir alanda bulunan zaviyede faaliyetlerini gizli
olarak sürdürüyordu.126 Benzer bir durum İhvân-ı Safâ için de geçerliydi. Bilimsel problemleri
tartışmak üzere belirli zamanlarda düzenledikleri toplantılara kendilerinden olmayanların
katılamaması sebebiyle bu topluluğun gizli bir örgüt olduğu kabul edilmiştir. Bir felsefe
cemiyeti görünümü arzeden topluluğun üyeleri dışarıya kapalı bir şekilde yine kendilerinin
belirlediği mekânlarda toplanmaktaydı.127

Kütüphaneler
Bu kurumları tanımlamak üzere kullanılan terminolojide altı kavram ön plana
çıkmaktadır. Bunların üçü yer ismine işaret eden beyt (oda), hizâne (hücre, küçük oda) ve dâr
(ev) kelimeleridir. Diğer üçü ise muhtevayı ifade eden hikmet, ilim ve kütüb terimleridir. İslâm
tarihinde bu iki grup terim dokuz ayrı tamlama şeklinde kütüphaneler için kullanılmaktaydı.128
Bunlar arasında beytü’l-hikme, dârü’l-hikme, dârü’l-kütüb ve hizânetü’l-kütüb en yaygın
olanlarıdır. Kütüphanelerde özellikle okuma ve istinsah etme gibi faaliyetlerin yanında
müzakere ve münazara amaçlı toplantıların yapıldığı da bilinmektedir. Kindî, Harezmî, Huneyn
b. İshak, Yuhanna b. Mâseveyh gibi ünlü kişilerin buradaki araştırma ve inceleme

124 Cüzcânî, “Sîretu Şeyh er-Reîs”, s. 29.
125

Makdisi, Beşeri Bilimler, s. 60.
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Çağrıcı, “İbn Meserre”, s. 188-190.

127 Uysal,
128

“İhvân-ı Safâ”, 1-2.

Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, s. 63, 66.
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faaliyetlerinin etkisiyle yetiştiğini söylemek mümkündür. Ancak bu mekanlarda aklî ilimler
için de geçerli olacak şekilde düzenli bir tedris faaliyetinin yapıldığını ifade etmek zordur.129
Kıymetli kitapları barındıran birçok kütüphane içinde İbnü’l-Kıftî’nin elli bin dinar
değerindeki kütüphanesi zikretmek mümkündür. Kurduğu zengin kütüphane sebebiyle İbnü’lKıftî’nin şöhreti her tarafa yayılmıştı. Evi kitap tüccarlarının, varrakların, âlim ve şairlerin
buluştuğu bir merkez durumundaydı.130 Çok meşhur bir diğer kütüphane de Nuh b. Mansûr’un
kütüphanesi idi. İbn Sînâ otobiyografisinde tıp kitaplarını mütalaa edip okuma amacıyla bu
kütüphaneye girmek için izni istediğini söyler ve burayı tasvir eder. İbn Sînâ bu kütüphanede
birçok hücrenin olduğunu, her bir hücrede birbiri üzerine istiflenmiş kitap sandıkları olduğunu
belirtir. Eskilerin kitaplarına ait fihristi inceleyen İbn Sînâ ihtiyacı olan kitapları alıp okuduğunu
belirtmektedir.131 İbn Miskeveyh’in yetişmesinde de kütüphanenin önemli bir yeri vardır. Zira
İbn Miskeveyh, Büveyhî emiri Rüknüddevle’nin veziri Ebü’l-Fazl İbnü’l-Amîd’in kütüphane
eminidir (hazîn). İbn Miskeveyh vezirin kütüphanecisi ve defterdarı olarak zamanının çoğunu
kütüphanede geçirerek vezire hizmet etti. İbn Miskeveyh’in ifadesine göre burada her ilme ait
“100 deve yükünden fazla” eser toplanmıştı. Rivayete göre Horasanlıların 355/966 yılındaki
istilaları sırasında kütüphaneyi yağmalanmaktan bizzat İbn Miskeveyh kurtarmıştır. Bu vezirin
ilmî kişiliği ve kütüphanesindeki felsefî ilimlere ait eserlerin yoğunluğu İbn Miskeveyh’i felsefî
ilimlerle uğraşmaya sevk etmiş, sık sık kütüphaneye gelen filozof Ebû Süleyman es-Sicistânî
ile bu dönemde tanışmış, ondan mantık ve felsefe dersleri almıştır.132

Rasathaneler
Rasathanelerin doğuşu ile ilgili olarak Aydın Sayılı’nın tespitleri, astronomi
çalışmalarının yüksek bir seviyeye gelmesine rağmen bu bilimsel kurumun İslâm’dan önce
mevcut olmadığı yönündedir. Astronomik gözlemler ve bunlardan elde edilen gözlemler
rasathanelerdeki bilimsel faaliyetlerin temelini oluşturmaktaydı. Merâga Rasathanesi’nde ise
buna ilaveten diğer aklî ilimlerle ilgili birtakım faaliyetler de yapılmaktaydı. 1258 yılında
Hülagu, Nasîruddin et-Tûsî’ye (ö. 672/1274) Batı Moğol İmparatorluğu’nun başkenti

129 Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 64-65.
130 Makdisi, Beşeri Bilimler, s. 74; Kaya, “İbnü’l-Kıftî”, s. 112-114.
131 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 439.
132

Bayraktar, “İbn Miskeveyh”, s. 201-208.
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Merâga’da yeni bir rasathane kurma görevi vermişti. Bu önerinin bizzat Tûsî’den gelmiş olması
ihtimali ise daha kuvvetli görünmektedir. Rasathane’nin inşasına 1259 yılına başlanmış olup,
ne zaman bitirildiği bilinmemektedir. Rasathanenin 1270 yılı civarında, yani Hülagu’nun
ölümünden (1265) birkaç yıl sonra çalışmaya başladığı tahmin edilmektedir.133 Merâga’da
Nasîruddin et-Tûsî, Müeyyidüddin Urzî ed-Dimeşkî (ö. 664/1265), Fahreddin el-Ahlâtî (ö. ?),
Fahreddin el-Merâgî (ö. 667/1268), Ferîdüddin et-Tûsî, Muhyiddin el-Mağribî (ö. 682/1283)
gibi zamanın meşhur astronomi bilginlerinin yanı sıra Necmeddin el-Kâtibî, Kutbuddin eşŞîrâzî, Şemsüddin eş-Şirvânî, Abdürrezzak b. el-Fûtî de burada çalışanlar arasındadır. Aydın
Sayılı bu isimlerin arasında Tûsî’nin iki oğlu ve Kâtibî’nin hocası Ebherî’nin de olduğunu ifade
etmektedir. Tûsî bu bilginlerin yardımıyla astronomi kataloglarını içeren ve astronomide en
önemli eseri olan Zîc-i İlhânî’yi yazmaya başlamış, ancak ölümü dolayısıyla eseri yarım
kalmıştır. Tûsî’nin ölümünden sonra rasathanede gözlemler devam etmiştir.134 Rasathanede bir
kütüphane ve bir okuma salonu gibi bir bölümün olduğu ve muhtemelen bunların birisinde
astronomi ve matematiğin yanında mantık ve felsefe üzerine müzakerelerin yapıldığı
bilinmektedir.135 Merâga’dan sonra İslâm bilim tarihindeki en önemli bilim merkezlerinden
birisi de Semerkand Rasathanesi’dir. Rasathanenin kuruluşunun Uluğ Bey’in idaresinde ve
Cemşid el-Kâşî’nin nezaretinde tamamlandığı bilinmektedir. Rasathane ölünceye dek bilfiil
Uluğ Bey tarafından idare edilmiş, ona vekâleten rasat faaliyetleri önce Cemşid el-Kâşî, onun
vefatından sonra da Kadızâde, onun akabinde de Ali Kuşçu tarafından yürütülmüştür. Cemşid
el-Kâşî’nin iki mektubu başta olmak üzere hemen hemen bütün kaynaklar, Uluğ Bey zamanında
Semarkand’da bulunan âlimlerin çokluğuna işaret eder. Cemşid el-Kâşî, Semerkand’da ileri
gelen altmış-yetmiş matematikçi olduğunu özellikle belirtir. Semerkand matematik-astronomi
okulunun ortak ürünü olan ve hem rasathanedeki gözlemlerden hem de Uluğ Bey
Medresesi’ndeki tartışmalardan hareketle hazırlanan Zîc-i Uluğ Bey felsefe-bilim tarihinin en
önemli eserlerinden biridir.136
Bîmâristanlar
İslâm döneminde oldukça yenilikçi ve gelişmiş bir hastane hizmeti sisteminin oluştuğu
kabul edilen bir olgudur. Çok yakın zamanlara kadar İslâm dünyasında hastanelerin doğuşuyla
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ilgili klasik rivayet, hastanelerin kökeninin Sasanî dönemi Cundişapur’una dayandığı
şeklindeydi. Günümüzde güneybatı İran’daki Dizful’un güneydoğusunda harabe bir mevki olan
Cundişapur şehri buraya yerleşen çok sayıda Yunanca ve Süryanice konuşan bilginlerle
Helenizmin ileri bir karakolu olmuştu. Rivayet, Nasturî Hıristiyanlarının bir tıp akademisi ya
da okulu kurdukları dördüncü yüzyılın başları gibi erken bir tarihe kadar uzanır. Daha sonra
İslâm dönemi hastaneleri için bir model işlevi gören büyük bir hastane de bu akademiyle
ilintiliydi. Gerek bîmâristan kelimesinin Farsça kökeni ve gerekse meşhur tabip ailesi
Buhtişûların Cundişapur kökenli olması bu kurumun İran’a dayandığı varsayımının
benimsenmesine yol açmıştır.137
Burada bizi daha çok ilgilendiren husus, tabiplerin hastanelerdeki öğreniminin neleri
kapsadığıdır. Hipokrat, Kitâbu’l-Fusûl’de tabibin, tıbbın dışında hangi ilimlerde bilgi sahibi
olması gerektiğini anlatırken138 bu konuda İslâm tıbbını en fazla etkileyen görüşlerin Galen’e
ait olduğunu söylememiz mümkündür. Galen tabibin filozof olması gerektiğini savunduğu
Kitâb fî enne’t-tabîb el-fâdıl yecibu en yekûne feylesûfen adlı eserinde139 tabibin hangi bilimlere
ihtiyaç duyduğunu özlü bir şekilde anlatmaktadır. İslâm döneminde bu alanda yazılan eserlere
bakıldığında tabiplerin mantık, doğa bilimleri, matematik ilimler ve özellikle mûsikî gibi
ilimlerde okumalar yapmaları tavsiye edilmiştir.140 Dolayısıyla İslâm döneminde tabiplerin
hastanelerde tıp alanında aldıkları pratik ve teorik öğretimin yanında bazı felsefî ilimleri de
kapsayan okumalar yaptığı sonucunu çıkartabiliriz. Hastanelerde tıp ve muhtelif alanlarda
kitaplarının olduğu, doktorların müzakere ettiği ve öğrencilere okuttuğu bölümler
bulunmaktaydı. Mesela İbn Ebî Usaybiʻa’nın naklettiğine göre Nureddin Zengi yaptırdığı
hastaneye tıp kitapları vakfetmiştir. Bîmaristan-ı Ahmed b. Tolun’da ise muhtelif ilimlerdeki
kitap sayısının yüz bini geçtiği rivayet edilmiştir. Tıp talebeleri, hastanelerde tahsis edilen
bölümlerde alandaki bilgileri hocalarından okuyordu. Hastaların günlük müşahede ve
araştırmaları tamamlandıktan sonra öğrenciler hocalarının önüne oturuyor ve dersleri takip

137 Micheau, “The Scientific Institutions in the Medieval Near East”, s. 991. İslâm tıp tarihçileri Pormann ve

Savage-Smith hastanelerin kökeninin IV. yy.dan itibaren Yunanca konuşulan dünyanın batı tarafında
geliştirilen manastır kurumlarına bağlı düşkün evlerinde aranması gerektiğini belirtirler. Benzer şekilde
Süryanice konuşan hıristiyanlar da hacılar ve hastalar için düşkün evleri ve bir gecelik sığınma evleri sistemi
geliştirmişlerdi. Pormann & Savage-Smith, Medieval Islamic Medicine, s. 20-21.
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ediyordu. Zaman zaman bu derslerin evlere ve özel medreselere taşındığı da vakidir.141 XIII.
asrın ilk çeyreğinde kurulmaya başlayan tıp medreseleri ile tıpla ilgili bilimlerin bu mekanlarda
öğretildiği bir aşamaya geçilecektir. Ancak bu süreçte ve sonrasında bîmâristanlardaki eğitim
de devam etmiştir.

5.2. Medrese ve Felsefe
Felsefî/aklî ilimlerin medrese müfredatındaki yeri İslâm eğitim tarihi açısından önemli
inceleme alanlarından biri olduğu kadar muhataralı bir konudur da. Zira aklî ilimlerin belli bir
dönemden sonra medrese müfredatından çıkartılması iddiası, oldukça indirgemeci bir
yaklaşımla ele alınarak Osmanlı Devleti’nin çöküşü de dâhil olmak üzere, pek çok sosyal ve
entelektüel gelişme bu olgunun sonucu olarak değerlendirilmiştir. Özellikle Osmanlı dönemi
düşünce hayatına dair çalışmalarda hakim olan bu yaklaşıma göre medreseler, XVI. yüzyıla
kadar düzgün bir şekilde işlemişler, buralarda aklî ve naklî ilimler birlikte okutulmuş, fakat bu
yüzyıldan sonra aklî ilimler medrese müfredatından çıkartılmış ve bu da hem medresenin hem
de Osmanlı ilim hayatının çöküşünü hazırlamıştır.142 Bu bağlamda Kâtip Çelebi’nin medrese
eleştirisi, II. Meşrutiyet sonrasında başlayan Osmanlı bilim ve medrese tarihi çalışmalarında143
temel referans noktası olmuştur.144 Medrese eğitiminin merkezinde naklî/dinî ilimlerin
bulunduğu gerçeğini görmezden gelen bu yaklaşımın değerlendirilmesi açısından en önemli
husus, felsefe ve felsefî/aklî ilimler kavramıyla neyin kastedildiğidir. Bilindiği gibi Gazzâlî’nin
filozoflara yönelik sert eleştirisi felsefî ilimlerin belli alanlarına, özellikle de filozofların
burhânî sonuçlara ulaştıklarını iddia ettikleri metafizik alanına yoğunlaşmış, mantık ve
matematik ilimler başta olmak üzere doğa bilimlerinin önemli bir kısmı, ahlâk, siyaset ve tıp
gibi alanlarda filozofların öğretileri -kimi mahzurlar içermekle birlikte- Gazzâlî açısından
önemli bir eleştiriye tâbi tutulmamıştır. Muhtemelen Gazzâlî’nin bu parçacı eleştirisinin doğal
bir sonucu olarak medreselerde bilhassa mantık ve matematik ilimler resmî programın bir
parçası haline gelmiş, ardından doğa bilimleri ve metafizik sahasındaki bazı eserler yoluyla da
bu iki bilgi alanı müfredata dâhil olmuştur. Ancak sadece buradan hareketle felsefî ilimlerin
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medrese müfredatındaki konumunun mutlak anlamda olumlu ya da olumsuz olduğu sonucunu
çıkartmak doğru olmayacaktır. Zira özellikle Osmanlı medreselerinde dar anlamıyla felsefenin
okutulması dinî ilimlerin takviye edilmesi gibi amaçlara yönelikti. Eğer özellikle felsefî/aklî
ilimler ve bazı tatbikî ilimlerde bir duraklamadan söz edilecekse, bunun sebebinin başka
alanlarda ve çok yönlü olarak aranması gerekir.
Bunun dışında diğer bir hususa daha işaret etmek yerinde olacaktır: Felsefenin
medreselerin kurulmasından sonra müfredat dışı ve parçacı bir anlayışla da olsa medrese
çevrelerinden uzak olmadığını söylemek mümkündür. Nitekim Nizamiye medreselerini esas
aldığımızda V./XI. yy.ın ikinci yarısından sonra çok sayıda medrese talebesi, muîd ve
müderrisin program dışında felsefenin çeşitli alanlarında bireysel olarak okuduğu, bazı
medreselerde yine program dışı olarak doğa bilimi ve metafizik de dâhil olmak üzere felsefî
ilimlerin hoca-talebe ilişkisi yoluyla okutulduğu, felsefî ilimlere dair bazı eserlerin
medreselerde yazıldığı ya da istinsah edildiği, medrese kütüphanelerinde felsefî ilimlerle ilgili
eserlerin olduğu bilinmektedir. Bu hususlarla ilgili örneklere aşağıdaki başlıklarda yer
verilecektir.

Felsefenin Müfredatdışı Olduğu Zamanlar ve Mesai Haricinde Öğrenim
Nizamiye medreselerinin İslâm eğitim tarihindeki ilk medreseler olduğuna dair yaygın
kabule karşı Naci Marûf gibi medrese tarihi üzerine çalışmaları olan araştırmacılar, bu kanaatin
doğru olmadığını dile getirmektedirler. Zira İbn Hallikân ve Zehebî (ö. 748/1347) gibi bu
iddiayı gündeme getiren biyografi yazarlarına yönelik eleştiriler, bu iddianın gündeme geldiği
dönemlerde yapıldığı gibi İslâm coğrafyasında Nizamiye öncesinde bazı medreselerin
kurulduğu yakın zamanlarda da dile getirilmiştir.145Bağdat Nizamiye Medresesi’nin şartnamesi
bizzat Nizâmülmülk tarafından hazırlanmıştır. Tam metni henüz bulunamayan vakfiyede
Nizamiye’nin hem fıkıhta hem de fıkıh usûlünde Şâfiî olanlara hasredildiği zikredilmektedir.146
İslâm hukukundaki vakıf anlayışının yansıması olarak bilhassa felsefî ilimler medrese
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müfredatına dâhil değildi147 ve bu sebeple felsefî ilimler medreselerin kurulmasından sonra da
bir süre müfredat dışında kalmıştır. Ancak Makdisi’nin de belirttiği gibi fıkıh tedrisinin
Nizâmiye’nin başlıca gayesi olduğunu söylemek, Nizâmülmülk’ün Eş‘arîliği, dolayısıyla
kelamı ihmal ettiği anlamına gelmez.148 Makdisi, akılcıların önce mezheplere, sonra da fıkıh
okullarına ‘sızmak’ sûretiyle nüfuz ettiğini belirtir.149 Dolayısıyla vakfın felsefî ilimleri
dışlayan sistemi zamanla bu ilimlerin medreseye girmesine engel olamamıştır. Dışlama, bu
ilimlerin özel olarak tahsil edilmek zorunda kalması ve medreselerde olduğu gibi kurumsal ve
güçlü bir malî destek görmemiş olması şeklinde tezahür etmiştir. Buna karşılık, malî destek
gören bir medrese talebesinin ya da hocasının felsefî ilimlerle meşgul olmasının, bu ilimleri
kendi evinde dışarıya kapalı olarak okutanlardan tahsil etmesinin veya vakıf kurumlarında
müfredat dışında tahsil etmesinin önünde de engel yoktu.150
Bu durumun belki de en çarpıcı örneği Nizamiye medreselerinin henüz yeni kurulduğu
bir dönemde Gazzâlî’nin şahsında görülmektedir. İslâm düşünce tarihinde Gazzâlî’nin İslâm
muhitinde mantık ilmini meşrulaştıran durumu kadar dikkat çekici olan, onun felsefenin
medreseye girmesine de kapı aralayan bir konumda olmasıdır. Esasen Gazzâlî eleştireceği veya
reddedeceği konular barındırması hasebiyle felsefe öğrendiğini, reddedilecek görüşe yönelik
doğru yaklaşımın da bu olduğunu belirtmektedir.151 Ancak, amaç ne olursa olsun Bağdat
Nizamiye Medresesi’nin Şâfiî fıkhı müderrisi Hüccetü’l-İslâm’ın müfredat dışı olarak kendi
başına felsefe tahsil ettiği ve iki yıllık bir sürede ders okutma dışında kalan bütün zamanını,
kendi deyimiyle “çalıntı vakitlerde” felsefe incelemelerine ayırdığı bir vakıadır.152 Felsefî
ilimlerin tedrisi VI./XII. yy. a kadar kütüphaneler, rasathaneler ve hastaneler gibi medrese dışı
çevrelerde gerçekleşirken Gazzâlî’den sonra bu yaklaşımın medrese çevrelerinde yaygınlaştığı
görülmektedir. Mesela bu durum, Bağdat Nizamiye’sinin önemli isimlerinden biri Kemaleddin
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b. Yunus için de geçerlidir.153 Kaynaklarda Kemaleddin b. Yunus’un müderrisliği döneminde
vaktini ikiye bölerek medresede fıkıh ve evinde de matematik tedrisi ile meşgul olduğu
zikredilir.154 Fahreddin er-Râzî, Abdüllatif el-Bağdâdî ve Seyfeddin el-Âmidî’nin biyografileri
dikkatle incelendiğinde medresede okuyan ya da fıkıh dersi veren âlimlerin diğer taraftan felsefî
ilimlerle meşgul olmaları Gazzâlî prototipinin bir sonraki yüzyılda iyice kabul gördüğünün bir
işaretidir.155 Söz konusu durum felsefî ilimlerin müfredata dâhil olmasından sonra da devam
etmiştir. VI.-VII./XII.-XIII. asırlarda Gazzâlî örneğinin benzerlerini gördüğümüz gibi bir diğer
önemli vakıa da felsefe eserlerinin medrese çevrelerinde bir şekilde mütedavil olmasıdır.
Tabakât yazarı Beyhakî, İbn Sînâ’nın öğrencilerinden Cüzcânî’nin Kitâbü’l-Hayvân adlı eseri
ile Ma‘sûmî’nin mufarık varlıklarla ilgili bir kitabının Nişâbur Nizamiyesi’nin kütüphanesinde
bulunduğunu belirtir.156 Ayrıca VII./XIII. yüzyılda felsefî ilimlere dair bazı eserlerin
medreselerde yazılması ya da istinsah edilmesi de önemli bir durumdur. Bu bağlamda
Fahreddin er-Râzî’nin Şerhu’l-İşârât’ının bir nüshasının 644/1247’de Bağdat Nizamiye
Medresesi’nde,157 el-Mebâhisü’l-meşrikıyye’nin bir nüshasının 681/1282’te Dımaşk’ta
Medresetü’l-Hâtuniyye el-Cevâmi‘’de istinsah edilmesi,158 İbn Kemmûne’nin Şerhu’t-telvîhât
adlı eserinin bir nüshasının 696/1296 yılında yine Bağdat Nizâmiye Medresesi’nde, elKelimâtü’l-vecize adlı risalesinin bir nüshasının aynı yılda Nusaybin İmâdiyye Medresesi’nde
istinsah edilmesi, Kâtibî’nin Şerhü’l-Mülahhas adlı eserinin bir nüshasının 692/1293’te Bağdat
Nizamiye Medresesi’nde tamamlanması kayda değer örneklerdir.159 Esirüddin el-Ebherî’nin
Keşfü’l-hakâik’ine öğrencisi Şemseddin el-İsfahânî (ö. 688/1289) tarafından düşülen kayıttan
Ebherî’nin bu eserini Şerefiyye Medresesi’nde okuttuğu anlaşılmaktadır.160 Tarihçi İbnü’lFuvâtî (ö. 723/1323), 679/1280-81’de Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nde gördüğü İlhanlı
devlet adamlarından Devletşâh b. Emir Seyfüddin Sencer es-Sâhibî’nin (ö. 724/1324)
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astronomi, matematik, felsefe üzerine araştırmalar yaptığını rivayet etmektedir.161 Bu bilgilere
binaen VII./XIII. yüzyılda Bağdat Nizamiye Medresesi’nde hatırı sayılır bir telif faaliyetinin
yürütülmesi, Gazzâlî’nin başlattığı müfredat dışı felsefe meşguliyetinin bir devamı olarak
görülmeyi hak etmektedir.
Matematik İlimler ve Tıbbın Müfredata Dâhil Olması ve Tıp Medreseleri
Bilindiği kadarıyla aklî ilimler arasında medrese çatısı altına resmî müfredatın bir
parçası olarak giren ilk alan tıptır. Şam’daki tabiplerin reisi ve İbn Ebî Usaybi‘a’nın da hocası
olan Mühezzebüddin ed-Dahvâr, Şam’daki evinde tıp dersleri veriyordu. 622/1225’te bu evini
tıp medresesi olarak vakfetmiş, ölümünden sonra da 628/1231’de evi tıp medresesi olarak
açılmıştır.162 Ancak bu anlamdaki en önemli gelişme takriben aynı yıllarda Bağdat’ta
yaşanmıştır. Fuat Sezgin’e göre Bağdat’taki Nizamiye Medresesi, İslam’daki yüksek okul
kurumlarına genel ders planını getirmiş olan ilk eğitim kurumudur.163 Bu önemli okulun izleri,
sonraki dönemlerde bir Bağdat akademisi olan Mustansıriyye Medresesi’nde çok daha doğru
bir şekilde görülebilir. Bu medrese, 1227 yılında Halife el-Mustansır tarafından kurulmuştur.
Dicle’nin sol kıyısına yapılan bina 1232 yılında tamamlanmıştır ve dört büyük yapı
içermektedir. Bunlardan özel bir bina tıp, farmakoloji ve doğa bilimleri eğitimine ayrılmıştı.164
Bu yapılara, bir hastane, merkezî bir yemekhane, hamamlar ve mahzenler eklenmişti. Dersler
arasında pozitif bilimlerin güçlü bir şekilde vurgulanması dikkati çekmektedir: Din ve dil
bilimlerinin yanında matematik ve tıp özellikle anılmışken, geometri, farmakoloji ve hijyen tek
tek dile getirilmiştir. Böyle bir okulun önemini şu olgu açık bir şekilde göstermektedir: Bu okul
1258 yılında, Moğolların istilasında kısmen zarar görmüşse de daha sonra bizzat istilacılar
tarafından kısa bir sürede tekrar inşa ve yeniden organize edilmişti.165
VII./XIII. yüzyıl ve sonrasında matematik bilimlerin medresede yazıldığını,
okutulduğunu veya mütalaa edildiğini gösteren çok sayıda örnek vardır. Sivas’ta Gök

161

Pourjavady, Schmidtke, A Jewish Philosopher of Baghdad, s. 11.

162

İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 733; Şeşen, “Eyyûbîler Devrinde Tıp Eğitimi”, s. 221-222. Ebü’l-Mefâhir
en-Nuaymî (ö. 927/1521) ed-Dâris fî târihi’l-medâris adlı eserinde “Medârisü’t-tıb” başlığıyla ayrı bir bölüm
açmış ve Dahvâriyye Medresesi dışında Düneysiriyye ve Lübûdiyye tıp medreseselerini ele almıştır. Bkz. enNuaymî, ed-Dâris fî târîhi’l-medâris, II, 127-138.
163

Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, I, 164.

164

Bu medrese hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz. Marûf, Târîhu ulemâ el-Mustansıriyye, I, 25-48; Nashabe,
al-Madrasah al-Mustansiriyah in Baghdad, s. 41-159.
165

Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, I, 164.
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Medrese’de müderrislik yapan Kutbuddin eş-Şîrâzî, Anadolu’da bulunduğu süreç içerisinde,
astronomi sahasında öğrencilerine okuttuğu Nihâyetü’l-idrâk fî dirâyeti’l-eflâk (telif tarihi:
681/1282) adlı eserini, Sivas Gök Medrese’deki müderrisliği esnasında kaleme almış, ayrıca
aynı yerde yine önemli bir astronomi eseri olan et-Tuhfetü’ş-şâhiyye fi ilmi’l-hey’e (telif tarihi:
684/1285) isimli eserini yazmıştır.166 Bundan sonraki süreçte artık matematik ilimler birçok
İslâm şehrindeki medreselerde müfredata girmiştir. Bu örnekler arasında özellikle Semerkand
Uluğ Bey Medresesi’ndeki bir ders anını tasvir eden Fethullah eş-Şirvânî’nin (ö. 891/1486)
Şerhu’t-tezkire fî ilimi’l-hey’e adlı eserinde yer alan metin dikkat çekicidir.167 Osmanlı
medreselerinin kuruluş aşamasına tekabül eden bu süreçten sonra İstanbul’da kurulan
medreselerin müfredatına matematik ilimlerle ilgili birçok metnin dâhil edilmesiyle matematik
ilimler üst düzey bir eğitimle Osmanlı’nın merkezine taşınmıştır.168 Bu süreç aynı zamanda
bazı İbn Sînâcı felsefe metinlerinin de müfredata girdiği bir dönemdir.

Osmanlı Medreselerinde İbn Sînâcı Metinler: Hidâyetü’l-hikme ve Hikmetü’l-ayn
Örneği169
Gazzâlî’nin İbn Sînâ metinlerine yönelik kişisel ilgisi, bu metinlerin zamanla medrese
çevrelerinde etkili bir şekilde yer bulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durumu İbn Sînâ’nın
metinlerinin doğu İslâm dünyasında hangi mahfillerde tedavülde olduğunun özet bir dökümünü
sunan Gerhard Endress’in çalışmasında görmek mümkündür. İbn Sînâ’nın metinleri arasında
özellikle el-İşârât ve’t-tenbîhât çok yaygın bir şekilde okunmuştur.170 Ancak özellikle Osmanlı
medreselerinde felsefe doğrudan İbn Sînâ metinleri üzerinden değil, “hikmet” başlığı altında
bu felsefenin en iyi muhtasarları olarak kabul edilen Esîrüddin el-Ebherî’nin Hidâyetü’lhikme’si ve Necmeddin el-Kâtibî’nin Hikmetü’l-ayn’ı ile bu eserlere yazılan şerh ve haşiyeler
çerçevesinde okunmuştur.

166

Fazlıoğlu, “Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü”, s. 25-32.

167

Yayınlanmış bu metin ve çevirisi için bkz. Fazlıoğlu, “Semerkand Matematik-Astronomi Okulu”, s. 42-50.

168

Bu metinlerle ilgili olarak bkz. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, I-II, İstanbul 1997.

169

Bu başlıkla ilgili daha geniş değerlendirmeler için bkz. Arıcı, Necmettin el-Kâtibî ve Metafizik Düşüncesi, s.
55-58.
170 Endress, “Reading Avicenna in the Madrasa”, s. 410-415; Ziai, “Klasik Dönem Sonrası”, s. 439.
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Burada şu hususu belirtmek gerekir ki, Osmanlı medreselerinde takip edilen ders ve
eserler, devralınan ilmî gelenekle yakından alakalıdır. Medreseler mahiyet itibarıyla Selçuklu
döneminin birikimini büyük ölçüde devam ettirmiştir. Zira Kânûn-i Örfiye-i Osmaniye’de
Osmanlı medreselerindeki “tullâb-ı ilm(in)… âdet-i kadîme üzre kütüb-i mutebere ne vechile
okuna geldiyse girü ol vech üzre” takip etmelerinin istenmesi bu hususu doğrulamaktadır. Bu
sebeple özellikle ilk dönem Osmanlı medreselerinde, Osmanlı coğrafyası dışından gelen ilim
adamları ve eğitim-öğretim gelenekleri oldukça etkili olmuştur.171Bunun neticesinde uzun bir
süre Osmanlı medreselerinde, çoğu VII/XIII. yüzyıldan itibaren kaleme alınmış metinler
okutulmuştur.172 Osmanlı medreselerinde felsefe alanında okutulan Hidâyetü’l-hikme ve
Hikmetü’l-ayn da bu vasfı haiz metinlerdir. Bu iki eserin şârih ve muhaşşilerinin büyük bir
kısmının İran ve Mâverâünnehir bölgesi âlimlerinden olmasına karşın her ikisi de Osmanlı
medrese müfredatında hikemî ilimler sahasında kendine yer bulmuştur.173 Osmanlı
medreselerindeki felsefe derslerinde başlangıç ve orta seviyelerde Hidâyetü’l-hikme ve şerhleri
okutulurken Hikmetü’l-ayn orta seviyede okutulan bir kitaptı.174 Akkirmânî, Hidâyetü’lhikme’nin muhtasar ve müfid olması sebebiyle âlimler arasında muteber olduğunu
belirtmektedir.175 Bu ifadeler bize eserin neden okutulduğuna dair bazı ipuçları vermektedir.
Muhtasar kelimesi şerhlerde, “önemli kavramları kısa ifadelerle veren muteber kitap”
şeklindeki açıklanmıştır. Bu niteleme, eserin yazım üslubuyla ilgili olup bir ders kitabı
özelliğine sahip olduğu şeklinde algılanmaya müsaittir. Müfid kelimesi de felsefenin temel
meselelerini içerip ayrıntılara girmeden öğrenciye felsefeyle ilgili bir formasyon
kazandırabilecek yetkinlikte yazıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bu iki özellik Hikmetü’l-ayn
için de geçerlidir. Zaten eserin yazılış gerekçesi de bunu ortaya koymaktadır. Müellif girişte
küllî kaideleri kapsayan, bununla birlikte inceliklere işaret eden bir tarzda yazdığını ifade
etmektedir. Eserin içeriği incelendiğinde onun da Ebherî gibi İbn Sînâ felsefesinin temel
meselelerini özetlediği görülmektedir. Hikmetü’l-ayn’ın Hidayetü’l-hikme’den farklı tarafı
Fahreddin Râzî ile birlikte görülen tasnif değişikliğinin eserin içeriğine yansımasıdır. Öte

171

Hızlı, “Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, 40; İhsanoğlu, “Osmanlı Medrese
Geleneğinin Doğuşu”, s. 849-903.
172 Fazlıoğlu, “Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri”, s. 16.
173

Hidâyetü’l-Hikme üzerine yazılan ve tespit edilmiş tüm eser ve müellifleri için bkz. Yormaz,
Mevlânâzâde’nin Hidâyetü’l-Hikme Şerhi Tahkik ve Tahlil, s. 14-20.
174 İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, II, 124-125.
175 Akkirmânî, İklîlü’t-terâcim, s. 3.
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yandan Hikmetü’l-ayn’ın Hidayetü’l-hikme’den üslûb ve anlaşılma bakımından daha ağır ve
temel meseleleri merkeze alan bir metin olduğunu söylemek mümkündür. Bu özelliği,
medreselerde neden daha üst bir seviyede okutulduğunu da göstermektedir. Nitekim Kâtip
Çelebi’nin tespiti de Hikmetü’l-ayn’ın daha üst bir metin olduğuna işaret eder niteliktedir:
“Günümüzde [felsefeyle] meşgul olanların gayretleri Hidâye’nin bir kısmının (bi şey’in)
okunmasından ibarettir. Bu işle meşgul olan kimseler mevcut ilgilerinden soyutlanıp çabalarını
Hikmetü’l-ayn’ın incelenmesi için sarf etseler istenilen amaca ulaşılacaktır. [Ne var ki] bunların
sayısı da azdır.”176

Kâtibî’nin ilk kuşak öğrencileri Kutbuddin eş-Şîrâzî ve İbn Mutahhar el-Hillî’nin
şerhleri ve sonra İbn Mübarekşâh’ın oldukça yetkin bir şekilde kaleme aldığı şerh, Hikmetü’layn’ı sürekli gündemde tutmuştur. Cürcânî ve Mirza Can’ın yazdığı haşiyelerle eser yeniden
üretilmiş ve böylece ilim camiasındaki yerini ve etkinliğini koruyabilmiştir. Ancak şerh ve
haşiyelerde müellifin bütün görüşleri olduğu gibi kabul edilmemiş, çok yoğun tartışmalar ve
muhalif fikirler dile getirilmiştir. Özellikle metafizikle ilgili olarak varlık-mahiyet ayırımı,
sudur, teselsülün geçersizliği, yeniden dirilişin keyfiyeti gibi bazı konular tartışmaların
yoğunlaştığı bölümlerdir. Bu da oldukça dinamik bir ilmî geleneğin metinler üzerinden uzun
süre devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan Osmanlı döneminde kelâmî doğa felsefesinin
hâkim olduğu düşünülürse, İbn Sînâcı doğa felsefesini özetleyen eserlerin medreselerde
okutulmasının fikrî bir diyalektiğe yol açtığını söylemek de mümkündür. Madde-suret
ayırımına dayalı İbn Sînâcı doğa felsefesine karşı atomcu mekan ve zaman anlayışını esas alan
kelâmî doğa felsefesinin benimsenmesi Osmanlı döneminde zengin bir literatürün oluşmasına
zemin hazırlamıştır.177 Özellikle doğa felsefesiyle ilgili yazılan haşiye ve talikatların daha
ziyade zaman, mekan, hareket, yön ve nedensellik kavramları etrafında olması bu durumun bir
göstergesidir. Osmanlı’da bilhassa Tanzimat dönemine kadar medreseden yetişen ulema uzun
süre felsefeyi/İbn Sînâ felsefesini ve bu felsefenin temel meselelerini, Ebherî ve öğrencisi
Kâtibî’nin eserleri ve onlara yazılan şerh ve haşiyeler üzerinden okumuştur.

Klasik Sonrası Dönemde İran ve Hindistan: Isfahan Okulu ve Ders-i Nizâmî’de
Felsefe

176 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 684.
177

Fazlıoğlu, “Osmanlılar: İlim ve Kültür”, DİA, XXXIII, 551.
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İran’da Isfahan Okulu olarak bilinen akımdan önce Sainüddin İbn Türke (ö. 835/1432),
Celadeddin ed-Devvânî (ö. 908/1502), Gıyaseddin ed-Deştekî (ö. 948/1541) gibi ünlü simalar
aklî ilimler ve felsefe alanında önemli eserler kaleme almış178 ve nispeten zengin bir literatür
oluşmuştu. Ancak bir dizi rivayetten de anlaşılmaktadır ki, bu dönemde felsefî ilimler İran
coğrafyasında medrese çevrelerinde çok muteber değildi. Mir Dâmâd’ın (ö. 1041/1631) ilim ve
kültür hamisi Safevî hükümdarı Şah Abbas (s. 1588-1629) ile kurduğu yakın ilişki ve
yetiştirdiği öğrencileri ile felsefe İran’da etkili bir okul olarak varlık kazanmaya başladı.179 Bu
gelişmenin akabinde XVII. yüzyılın başlarından itibaren Isfahan Okulu olarak bilinen bu akım
arasında özellikle bazı felsefe metinleri yoğun bir şekilde işlenmiştir. Bu dönemden sonra aklî
ilimlere dair teorik Şiî müfredatın en üst seviyesinde Ebherî’nin Hidayetü’l-hikme’si ve Molla
Sadrâ’nın buna yazdığı şerh yer almaktaydı. Bunun dışında Molla Sadrâ’nın el-Hikmetü’lmüteâliye fi’l-esfâri’l-erbaati’l-akliyye’si bir metin olarak okunmanın ötesinde Molla Sadrâ’nın
sistemine ve okuluna da ad olmuştu.180 S. H. Nasr, İran medreselerinde XIII.-XIX. yüzyıllar
arasında Hidayetü’l-hikme ve el-Esfâr el-erba‘a dışında Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddin etTûsî’nin

Şerhu’l-İşârât’ları,

Kutbuddin

er-Râzî’nin

el-Muhâkemât’ı,

Sühreverdî’nin

Hikmetü’l-İşrâk’ı ile Kutbuddin eş-Şîrâzî’nin Şerhu Hikmeti’l-İşrâk’ının tedris faaliyetinde
yaygın olduğunu, ayrıca Molla Sadra’nın el-Esfârü’l-erbaa’sından başka el-Mebde’ vel-Me‘âd,
eş-Şevâhidü’r-rubûbiyye ve başka eserlerinin de okutulduğunu belirtmektedir.181 H. Ziai’ye
göre bu tarz bir yüksek felsefe tahsili belli bir dönemde sona ermemiş, bu eğitim İran’da
müfredat dışı olarak günümüzde de devam etmektedir.182
Hindistan’da medrese eğitiminin bölgenin siyasi tarihindeki değişimlere paralel bir
seyir izlediğini söylemek mümkündür. Medrese eğitimi Gazneliler, ardından Gurlular
tarafından sistemli hale getirilmiş183, VIII./XIV. yüzyılın sonunda Şeyh Abdullah ve Şeyh
Azizullah kardeşler, Gûrîler döneminde müfredata mantık ve felsefe ile ilgili bazı eserleri
eklemişlerdir. Ancak Mîr Fethullah Şîrâzî’nin (ö. 997/1589), Ekber Şah (ö. 1014/1605)
zamanında Hindistan’a geldiği tarih olan 991/1583, medreselerde felsefe ve aklî ilimlerin altın
178

Cooper, “et-Tûsî’nin Ölümünden İsfahan Okulunun Kuruluşuna Kadar”, s. 254-256.

179

Debaşî, “İsfahan Okulu’nun Kuruluşu”, s. 261-264, 266-271.

180

Ziai, “Klasik Dönem Sonrası”, s. 439; Cooper, “et-Tûsî’nin Ölümünden İsfahan Okulunun Kuruluşuna Kadar”,
s. 247-250.
181

Nasr, “The Traditional Texts Used in the Persian Madrasahs”, s. 172-182.

182

Ziai, “Klasik Dönem Sonrası”, s. 455.

183

Bu dönem için bkz. Sufi, The Evolution of Curriculum, s. 10-16; daha ayrıntılı bir dönemlendirme için bkz.
Kaur, Madrasa Education in India, s. 17-38.
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çağın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Zira bu devirde tıp, astronomi ve kimyaya önem
verilmiş, bu dersleri okutmaları için yabancı ilim adamları çağırılmıştır. Daha sonra Molla
Nizâmeddin’in (ö. 1161/1747) ortaya koyduğu, XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğinde şekillenen ve
esası korunarak günümüzde de uygulanan “Ders-i Nizâmî” programında mantık, felsefe,
aritmetik ve astronomiye özel bir yer verilmiştir. Ders-i Nizâmî adlı bu medrese müfredatında
felsefe/hikmet bölümünde okutulan üç eserden ikisi Hidâyetü’l-hikme’nin Kadı Mir ve Molla
Sadrâ şerhleri iken, diğer eser ise Molla Muhammed Caunpûrî’nin (ö. 1062/1652) eş-Şemsü’lbâziğa’sıdır.184
Hindistan medrese müfredatlarını genel anlamda incelediğimizde mantık ilminin
müfredatta merkezi bir yer tuttuğunu belirtmek mümkündür. Ders-i Nizâmî’de mantık ilmi ile
ilgili on bir esere yer verilmesi buna açık bir şekilde işaret eder. Bu eserlerin en meşhurları
arasında şüphesiz Esirüddin el-Ebherî’nin Îsâgûcî’si ve Teftazânî’nin Tehzîbü’l-mantık’ını
zikredebiliriz.185 Ancak Hindistan medrese müfredatlarında mantık ilmi ile ilgili en önemli
eserin Necmeddin el-Kâtibî’nin er-Risâletü’ş-Şemsiyye’si olduğu söylenebilir. Bu eser,
muhtelif şehleriyle birlikte yaklaşık altı yüz yıl boyunca Hindistan medreselerinde
okunmuştur186 ki mezkür durum, asırlar boyu Hindistan bölgesi ulemasının metne yazdığı
şerhlerin adedinden de anlaşılabilir.187Ayrıca, er-Risâletü’ş-Şemsiyye’nin 1854 gibi erken
sayılabilecek bir tarihte The Asiatic Society of Bengal tarafından İngilizce’ye tercüme
ettirilmesi de oldukça mânidar bir durumdur.188

184

Sufi, The Evolution of Curriculum, s. 68, 122; Birışık, “Medrese: Hint Alt Kıtasında Medrese”, s. 334-337.

185

Müfredatta mantık alanında okunan diğer eserlerin listesi için bkz. Sufi, The Evolution of Curriculum, s. 74.

186

Sufi, The Evolution of Curriculum, s. 19-20, 69, 74; Kaur, Madrasa Education in India, s. 106-110.

187

Habeşî, Câmiu’ş-şurûh ve’l-havâşî, II, 1116-1125.

188

İngilizce çeviri için bkz. Sprenger, The Logic of the Arabians.
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BÖLÜM SORULARI
1. Filozof ve astronomi bilgini Nasirüddin et-Tûsî’nin İlhanlılar döneminde kurduğu rasathane
hangi şehirdedir?
A. Tebriz
B. Semerkand
C. Şiraz
D. Isfahan
E. Meraga
2. Nizamiye medreseleri müderrisi iken felsefî ilimlerle iştigal eden ve bu alanda eserler yazan
ünlü İslâm âlimi kimdir?
A. Ali Kuşçu
B. Hocazâde
C. Gazzâlî
D. Dâvûd el-Kayserî
E. Sadreddin Konevî
3. Aşağıdaki terimlerden hangisi İslâm medeniyetinde kütüphane kavramının karşılığında
kullanılmamıştır?
A. Dârü’l-kütüb
B. Bîmâristân
C. Dârü’l-hikme
D. Beytü’l-hikme
E. Hizânetü’l-kütüb
4. Aşağıdaki metinlerden hangisi Osmanlı medreselerinde felsefe alanında okutulan eserlerden
biridir?
A. Hidâyetü’l-hikme
B. Nihâyetü’l-idrâk
C. Bidâyetü’l-hikme
D. Nihâyetü’l-hikme
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E. Hikmet-i Atâiyye
5. “Mir Dâmâd’ın (ö. 1041/1631) ilim ve kültür hamisi Safevî hükümdarı Şah Abbas (s. 1588-1629) ile
kurduğu yakın ilişki ve yetiştirdiği öğrencileri ile felsefe İran’da etkili bir okul olarak varlık kazanmaya
başladı. Bu gelişmenin akabinde XVII. yüzyılın başlarından itibaren ................... Okulu olarak bilinen
akım arasında özellikle bazı felsefe metinleri yoğun bir şekilde işlenmiştir.”
Bu cümlede tanımlanan felsefe ve hikmet okulu hangisidir?
A. Semerkand
B. Isfahan
C. Şiraz
D. Deoband
E. Kum
CEVAPLAR: 1 E, 2 C, 3 B, 4 A, 5 B

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Bu derste felsefî ilimlerin hangi kurumlarda tahsil edildiği ve bu kurumlardaki
öğretimin mahiyetine değinildi, felsefî ilimlerin medrese müfredatına giriş süreci üzerinde
duruldu. Felsefî ilimlerin medrese müfredatına hangi oranda dahil olduğu ve bu alanda
medreselerde hangi metinlerin takip edildiği anlatıldı.
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6. KİNDÎ VE FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İslâm felsefesinin ilk büyük sistem filozofu ve İslâm Meşşâîliğinin
kurucusu olan Kindî ve felsefesi ele alınacaktır. Bu yapılırken önce Kindî’nin hayatı ve eserleri
üzerinde durulacak daha sonra da onun felsefe tasavvuru, felsefeyi bölümlemesi ve metafizik
düşüncesi ortaya konulacaktır. Daha sonra ise Kindî’nin felsefî görüşleri içerisinde psikoloji ve
bilgi teorisi üzerinde durulacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kindî ve Felsefesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Kindî’nin düşünce sistemi
hakkında giriş bilgisine
sahip olur.
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Konu ile ilgili okuma metinleri
ve interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar


Kindî



Felsefe-i ûlâ



Metafizik



Nefs



Bilgi teorisi



Akıllar
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6. KİNDÎ: FELSEFE ANLAYIŞI VE METAFİZİK DÜŞÜNCESİ

6. 1. Hayatı ve Eserleri
İslâm “Meşşâî Okulu”nun kurucusu olan Ebû Yusuf Ya‘kûb b. İshâk el-Kindî, ilk dönem İslâm
tarihinde önemli rol oynamış Kinde adlı Arap kabilesine mensuptu. Kindî’den sonra gelen
yazarlar onu, “Arapların filozofu” şeklinde adlandırmıştır. Doğum tarihi bilinmemekteyse de
onun 185/800 civarında doğduğu anlaşılmaktadır. Onun doğum yeri Basra olup eğitimini
Bağdat’ta almıştır.

Kindî bizzat tercüme yapmamışsa da Abbâsî halifelerinin desteklediği tercüme hareketi
içerisinde önemli görevler üstlenmiştir. Abbasî yönetimi altında en önemli iki tercüme gurubu
yer almaktaydı. Bunlardan biri Hıristiyan Huneyn b. İshâk ve oğlu İshâk b. Huneyn’in
oluşturduğu guruptur. Huneyn’in gurubu, Platon ve Aristoteles’in eserleri de dahil olmak üzere
pek çok titiz ve bilimsel tercüme ortaya koymuştur. Diğer gurup ise, Kindî’nin etrafında
toplanmıştır. Kindî’nin halkası, Huneyn’in halkası kadar çok sayıda tercümeye imza atmamışsa
da bunların tercüme ettikleri bir takım eserler, Yunanca felsefî düşüncenin İslâm dünyasındaki
kabulünde önemli bir etkide bulunmuştur. Çok kuvvetle muhtemeldir ki, tercüme edilecek
eserlerin seçiminde, kısmen Kindî ve arkadaşlarının felsefî ilgileri yol gösterici olmuştur. Kindî
herhangi bir eser tercüme etmemiştir. Fakat o, mütercimlerin çalışmalarını denetlemiş, bu
tercümelerin titiz ve bilimsel bir tarzda gerçekleşmesinde etkili olmuştur.189
İbnü’n-Nedim, Fihrist’inde Kindî’nin eserlerinin bir listesini vermektedir ki, buna göre onun
kaleme aldığı felsefî ve bilimsel eserlerin sayısı yüzleri (yaklaşık 270 eser) bulmaktadır. Kindî,
insanı şaşırtacak derecede üretken bir müelliftir. Onun bu eserleri, metafizikten ahlâka, tıptan

189

Peter Adamson, “Kindî ve Yunanca Felsefe Geleneğinin Kabulü”, İslam Felsefesine Giriş, ed.
Peter Adamson, Richard C. Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 35-37.
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astronomiye ve matematikten optiğe kadar pek çok alanı muhtevidir. Hatta o, parfümler ve
kılıçlar gibi farklı alanlarda dahi eserler kaleme almıştır. Ancak Kindî’nin bu eserlerinden
sadece az bir kısmı elimizde bulunmaktadır. Onun, adlarını bildiğimiz eserlerinin çoğu kayıptır.
Kindî’nin bugün elimizde bulunan Arapça eserlerinin önemli bir kısmı Mahmut Kaya
tarafından bir giriş ve inceleme yazısıyla birlikte Felsefî Risâleler (İstanbul: İz Yayıncılık,
1994; İstanbul: Klasik Yayınları, 2002) adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

Kindî’nin eserlerinin ve görüşlerinin Yunan felsefî geleneğiyle irtibatı bilinmektedir.
Dolayısıyla Kindî’nin eserlerinin değerini Yunanca geleneğe dair herhangi bir bilgiye sahip
olmadan anlamak mümkün değildir. Ancak Peter Adomson’ın da belirttiği gibi onun,
eserlerindeki tek ilgisinin Yunanca düşünce olduğu ya da bunlar üzerinde bir takım
değişiklikler yapmak olduğunu söylemek de yanlıştır. Kindî, Yunanca felsefe geleneğini, İslâm
kelâmının ilgi alanlarının doğurduğu problemler de dâhil kendi zamanındaki problemleri
çözebilecek bir unsur olarak kullanmaktadır. Nitekim o, aşağıda genişçe ele alınacağı üzere,
felsefeyi Kur’ân’ı yorumlamada ve tefsir etmede açıkça kullanmaktadır. Her şeye rağmen
Kindî’nin felsefesini anlamak için Yunan düşünce geleneği kadar İslâm düşünce geleneğinin
de yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir başka ifade ile onun düşünce yapısının anlaşılmasında
İslâm düşünce geleneğinin anlaşılması oldukça önem arzetmektedir. Bu çerçevede Kindî’nin
en önemli irtibatı, Aristotelesçi şârihlerle değil, kelâm veya aklî teolojiyi uygulayanlarla,
özellikle de Mu‘tezilîlerdir. Kimi kayıp eserlerinin başlıkları, Kindî’nin bazı Mu‘tezilî
görüşleri, bilhassa atomcu fizikle ilgili olanları ayrıntılı bir şekilde reddetmekle uğraştığını
göstermektedir. Fakat öyle görünüyor ki Kindî, sonraki dönem yazarlarının üçüncü/dokuzuncu
yüzyıl Mu‘tezile “okulu”nu tanımlamak için kullandıkları pek çok genel yaklaşım konusunda
onlarla görüş birliği içerisindedir. Mesela ilahî sıfatlar meselesi, Kindî’nin felsefesiyle
Mu‘tezilenin kelamı arasında en önde gelen irtibat noktalarından biridir. Her ikisi için de
olumsuz kelam yönündeki bir eğilim, Tanrı’nın mutlak birliğini tasdik etme ihtiyacından
kaynaklanmaktadır.190 Kısacası sıfatlar, Allah’ın yoktan yaratması, âlemin ezelî olmadığı ve
öte dünyada haşrin bedensel olacağı gibi pek çok görüşünde Kindî, Mu‘tezilî düşünceyle yakın
bir ilişki ve ortaklık içerisindedir.

6. 2. Felsefe Anlayışı

190

Peter Adamson, “Kindî ve Yunanca Felsefe Geleneğinin Kabulü”, İslam Felsefesine Giriş, ed.
Peter Adamson, Richard C. Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 51, 53-54.
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6. 2. 1. Felsefenin Tanımı
Kindî, okuyucuyu aydınlatmak ve karışıklığa yol açan bazı temel kavramları netleştirmek
üzere191 kaleme aldığını belirttiği Tarifler Üzerine (Risâle fî Hudûdi’l-Eşyâ ve Rusûmihâ) adlı
eserinde çeşitli açılardan felsefeyi tanımlamakta ve böylece muhtelif noktalardan hareketle
onun ne olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu çerçevede o, “el-Felsefe” başlığı altında
altı tanımdan söz etmektedir. Bu tanımlar incelendiğinde Kindî’nin vermiş olduğu ikinci,
üçüncü ve son tanımın Platon’a, dördüncü tanımın Aristoteles’e, beşinci tanımın ise Sokrates’e
ait olduğu görülmektedir.192
İlk olarak etimolojik açıdan felsefenin tanımını veren Kindî, onun Yunanca aslının “hikmet
sevgisi” anlamına geldiğini belirtmektedir.193
Kindî ikinci olarak felsefenin pratikteki etkisi açısından tanımını vererek “felsefe, insanın,
gücü yettiği ölçüde yüce Allah’ın fiillerine benzemesidir” demekte ve bununla insanın tam
anlamıyla faziletli olmasının kastedildiğini söylemektedir.194
Ona göre felsefenin etkisi açısından bir diğer tanımı onun “ölümü tercih etmek” olduğu
şeklindedir. Geçmiş filozoflara göre iki çeşit ölümden söz edilebileceğini belirten Kindî,
bunlardan birinin tabiî ölüm olan ruhun (nefs) bedeni terketmesi hali, diğerinin ise arzuları
öldürmek olduğunu söylemekte ve asıl kastedilenin de bu ikincisi olduğunu kaydetmektedir.
Çünkü fazilete giden yol arzuları öldürmekten geçmektedir. Bundan ötürü eskilerin önde
gelenleri lezzetin kötü (şer) olduğunu söylemişlerdir. Zira nefsin, zorunlu olarak biri duyu
diğeri de akıl olmak üzere iki kullanım gücü bulunmaktadır ve insanlar duyu algısına hitap eden
şeylere lezzet demektedirler. Duyu lezzetleriyle meşgul olmak ise aklı kullanmamak
191 Kindî,

Felsefî Risâleler, çeviri ve inceleme: Mahmut Kaya (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994), s. 57.
Kaya, “Felsefe”, DİA, c.12, s. 311; a. mlf., Felsefî Risâleler, Giriş, s. 68, 1 no’lu dipnot. Ayrıca
bk. F. E. Peters, “Philosophia”, Greek Philosophıcal Terms, A Historical Lexicon (New York 1967), s. 156. Yahya
ed-Dımeşkî (ö. 750) de benzer şekilde felsefenin altı tanımını vermektedir ki bu tanımlar aslında İskenderiye
Okulu’na mensup Neo-Platonistler tarafından biraraya getirilmiştir. Dominic J. O’Meara, “Philosophy”, The
Oxford Dictionary of Byzantium (Oxford 1991), ed. Alexander P. Kazhdan, c. III, s. 1658.
193 Kindî, a. g. e., s. 66. Felsefe kelimesinin etimolojik anlamı ve ilk defa “philosophia” kelimesini
Pisagor’un kullandığı ile ilgili olarak bk. John Passmore, “Philosophy”, The Encyclopedia of Philosophy (U.S.A.
1972), c.VI, s. 216; F. E. Peters, a.g.md., s. 156.
194 Kindî, a. g. e., s. 66. Aynı tanımı alan ve bütün filozofların bu tanıma katıldıklarına işaret eden Zekeriyya
er-Râzî, bunun ne anlama geldiğini açıklamakta ve kendisinin de bu tanımı tamamen benimsediğini ortaya
koymaktadır. Bk. er-Râzî “Filozofça Yaşama”, Felsefe Arkivi (İstanbul 1990), çev. Mahmut Kaya, s. 191-201.
192 Mahmut
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demektir.195 O halde ölümü tercih etmek demek olan felsefe aynı zamanda, duyuları değil aklı
öne çıkarmayı ve onun verilerini esas almayı ifade etmektedir.

Dördüncü olarak felsefenin diğer ilimlerin sebebi olması açısından tarifini veren Kindî,
“felsefe, sanatların sanatı ve hikmetlerin hikmetidir” ifadesini kaydetmektedir196.
Kindî’nin derin ve son derece değerli bulduğu diğer bir tanım, “felsefe, insanın kendini
(nefsini) bilmesidir” şeklindedir. Aynı yerde o bu tanımı şöyle açıklamaktadır: “Varlık ya
cisimdir ya değildir. Cisim olmayan ise ya cevher veya arazdır. İnsan ise cisim, nefis ve
arazlardan ibarettir. Nefis cisim olmayıp cevher olduğuna göre insan kendi varlığını tanıyınca
cismi de arazlarıyla tanımış olur. Ayrıca ilk arazı ve cisim olmayan cevheri de bilmiş olur. O
halde bunları bilen hepsini bilir demektir ve bundan ötürü bilge kişiler insana “küçük âlem”
adını vermişlerdir”197.
Son olarak ise Kindî, felsefeyi konusu itibariyle tanımlayarak “felsefe, insanın gücü ölçüsünde
ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini, mâhiyet ve sebeplerini bilmesidir” demekte ve
bunun anlamını açmaya çalışırken de aynı zamanda felsefenin görevi konusunda bilgi
vermektedir. Bu çerçevede felsefenin temel görevi, ona göre, bu âlemde şânı yüce Yaratıcı ile
akıl âlemi hakkında soru sormaktır198.
Görüldüğü üzere Kindî temel olarak felsefeyi iki ana noktada ortaya koymaktadır. Bunlardan
biri, ikinci ve üçüncü tanımlardan açıkça anlaşılacağı gibi felsefenin pratik boyutuyla alakalı
olan yönü, ikincisi ise felsefenin, beşinci ve altıncı tanımlarda ortaya çıktığı şekliyle, salt bilgi
ile ilişkili olan kısmıdır. Burada şunu kaydetmek gerekir ki, ilk yön, her ne kadar felsefenin
pratik kısmıyla alakalı olsa da bu, felsefenin temeli ve özü olan akletme ve bir “bilgi” olma
durumunu dışarıda tutmamakta, ondan tamamen bağımsız bir alanı ortaya koymamaktadır. Zira
Kindî’nin belirttiğine göre “filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalamak,
davranışının amacı ise o bilgiye göre davranmaktır”199. Nitekim bilgelik (el-hikme), küllî

195 Kindî,

a. g. e., s. 66.
a. g. e., s. 67.
197 Kindî, a. g. e., s. 67.
198 Kindî, a. g. e., s. 67.
199 Kindî, a. g. e., s. 1. Amirî’nin tamamen benzer bir görüşü için bk. Kasım Turhan, Âmirî ve Felsefesi
(İstanbul 1992), s. 38.
196 Kindî,
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varlıkların hakikatini bilme ve bu bilgiyi hakikat doğrultusunda gerektiği gibi kullanmadan
ibarettir200. Ayrıca tüm faziletleri sağlayan, felsefî bilginin kendisidir201. Zaten “düşünme gücü
de fazileti tamamlamak için vardır”202.
Kindî İlk Felsefe Üzerine (Kitab fi’l-Felsefeti’l Ûlâ) adlı eserinin ilk kısmında ise felsefeyi
“insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmek” diye tanımlamakta203 ve felsefeden
“varlığın hakikatinin bilgisi” diye söz etmektedir204. Böyle bir vurgu onun, yukarıda verilen beş
ayrı tanım içerisinde son tanımı daha kapsamlı ve esas kabul ettiğini gösterdiği gibi, Platon’da
ve çok açık bir biçimde Aristoteles’te görüldüğü şekliyle felsefeyi “episteme”, yani kendisinde
kuşku duyulmayan (doğru ve bilimsel) aklî “bilgi”205 için kullandığını da ortaya koymaktadır.

6. 2. 2. Felsefenin Kısımları
Kindî’nin ilimler taksimi onun, çeşitli ilimlerin mâhiyetine ilişkin görüş ve açıklamalarını
vermesi yanında, ilimler arasındaki hiyerarşik ilişkinin nasıl olması gerektiğiyle alakalı
düşüncelerini ortaya koyması bakımından da oldukça önem arzetmektedir. Kindî’nin
Aristoteles’in Kitaplarının Sayısı Üzerine (Risâle fî Kemmiyyeti Kütübi Aristûtâlîs) adlı
eserinden başka, beşerî ilimlerin sınıflandırılmasına dair müstakil bir kitabı kaleme aldığını
kaynaklar zikretse de böyle bir eser kayıptır.206 Bununla birlikte o, mevcut eserlerinin çeşitli
yerlerinde konuyla ilgili olarak zaman zaman bir takım açıklamalar yapmaktadır.

Kindî’nin felsefî ilimleri sınıflandırması Aristoteles’in ilimler tasnifine benzemekle birlikte,
matematik ilimlerine felsefeyi elde etmede zorunlu bir öncelik konumu vermesi onu,
Aristoteles’ten nispeten ayırmaktadır. Kindî’nin matematiğe vermiş olduğu bu öncelik ve onu
felsefenin bir cüz’ü olarak görmesi Platon etkisini yansıtmaktadır. Nitekim Platon,
matematiksel ilimleri, öğretimde ilk sıraya, ilimler içerisindeki yeri açısından ise orta sıraya
yerleştirmektedir.207

200 Kindî,

a. g. e., s. 71.
a. g. e., s. 120.
202 Kindî, a. g. e., s. 121.
203 Kindî, a. g. e., s. 1.
204 Kindî, a. g. e., s. 5.
205 F. E. Peters, a. g. md., s. 156; ayrıca bk. “episteme” md., s. 59-60.
206 A. Cortabarria Beitia, a. g. m., s. 219.
207 Hisam Muhyiddin el-Alusî, Felsefetu’l-Kindî (Beyrut 1985), s.14-15. Platon’un matematik ilimlerine
öğretim programında öncelikli bir yer verdiği ve fakat bu ilimleri “a priori akıl yürütmenin” saf uygulamasına
201 Kindî,
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Kindî felsefî ilimleri teorik ve pratik ilimler olmak üzere iki temel kategoriye ayırmaktadır.208
Her bir kategori ise kendi içerisinde çeşitli alt bölümlere ayrılmaktadır.209 Teorik ilimler,
Kindî’nin sıra düzenine göre riyâziyât (matematik ilimler/aritmetik, te’lif,210 geometri,
astronomi),211 mantık, tabîiyyât (fizik bilimler), psikoloji ve metafizikten oluşmaktadır. Pratik
ilimler ise ahlâk ve siyaset ilmini kapsamaktadır.212

Matematik bilmeden fizik ilmini tam olarak anlamaya ve değişmeyen gerçek varlıkları bilmeye
imkan olmadığını söyleyen Kindî,213 matematik bilgilerinden yoksun kalan kimsenin bu
konuyla ilgili kitapların künhüne de asla vâkıf olamayacağını belirtmektedir.214 Aynı şekilde
Kindî, mantıkla ilgili eserler okunmadan ve özümsenmeden gerçek bir filozof olunamayacağını
söylemekte, mantığın yerini matematikten sonraya bırakmaktadır.215
Aristoteles’in aksine metafiziği teoloji olarak anlayan Kindî’ye göre metafizik “cisimlere gerek
duymayan ve hiçbir şekilde cisimle ilişkisi bulunmayan şeyleri”,216 “şânı yüce Allah’ın
birliğini, O’nun en güzel isimlerini, her şeyin etkin ve gâye sebebinin O olduğunu, O’nun tüm
varlığın ilahı olduğunu, sağlam tedbiri ve tam hikmetiyle tüm varlığı O’nun yönettiğini”217
konu almaktadır. Aristoteles gibi218 felsefenin bu bölümüne “İlk Felsefe” adını veren Kindî,
felsefenin en değerli bölümünün ve mertebe bakımından en yücesinin bu olduğunu ve aynı

ulaşmada kesinlikle geçilmesi gereken bir basamak olarak gördüğüne ilişkin bk. John Cottingham, Akılcılık
(İstanbul 1995), çev. Bülent Gözkân, s. 26-27.
208 Kindî, Fi’s-Sınâati’l-Uzmâ (Kıbrıs 1987), haz. Azmî Tâhâ es-Seyyid Ahmed, s. 121. Ayrıca bk. Ebû Rîde,
Resâilü’l-Kindî el-Felsefiyye (Kâhire1953), c. II, s. 8. Kindî’nin ilimleri tasnifine çeşitli açılardan yaklaşım ve
daha geniş bilgi için bk. A. Cortabarria Beitia, a. g. m., s. 219-243; Hisam Muhyiddin el-Alusî, a. g. e., s. 10-25.
209 Kindî’nin felsefeyi bölümlemesi ile Âmirî’ninki arasındaki benzerlik için bk. Ebu’l-Hasan el-Âmirî,
Kitâbu’l-İ’lâm bi Menâkıbi’l-İslâm, s. 81.
210 Kindi’nin konuyla ilgili çeşitli risâleleri için bk. Zekeriyya Yusuf, Müellefâtu’l-Kindî el-Mûsikiyye
(Bağdad 1962), s. 45-142.
211 İbn Miskeveyh de Fârabî ve İbn Sina’nın aksine tıpkı Kindî gibi felsefî ilimlerin sırasını mantık ile değil,
matematik ilimlerle başlatmaktadır. Bk. İbn Miskeveyh, el-Fevzu’l-Asgar (Yer yok 1987), Ar. nşr. Sâlih Udeyme,
Fr. çev. R. Arnaldez, s. 39. Ayrıca bk. Macit Fahri, a. g. e., s. 150.
212 Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Kindî, Felsefi Risaleler, s. 154-171.
213 Kindî, a. g. e., s. 163.
214 Kindî, a. g. e., s. 157.
215 Kindî, a. g. e., s. 154,157.
216 Kindî, a. g. e., s. 154.
217 Kindî, a. g. e., s. 170.
218 W.H.Walsh, “Nature of Metaphysics”, The Encyclopedia of Philosophy (U.S.A. 1972), c. V, s. 302.
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zamanda “İlk Sebep”in bilgisini ele alan bu bölümün felsefenin tüm disiplinlerini kuşatmış
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.219

Ahlâkın psikoloji ile ilgisini vurgulamakla birlikte Kindî, onun metafizikten sonra incelenmesi
gerektiğini söylemekte ve ahlâk ile ilgili çalışmaların, diğer bilimlerin bir meyvesi durumunda
olduğunu vurgulamaktadır. Ahlâkın “nefsin yönetimi” olduğunu kaydeden Kindî,
Aristoteles’in ahlâkla ilgili eserlerini çok kısa olarak tanıtmaya çalıştığı risâlesinde ahlâkın
amacı çerçevesinde şunları söylemektedir: “Böylece nefis insanî fazilete yönelsin ve onu
özümsesin. O fazilet ki, karakteri düzgün insanın dünyadaki kazancı ve hedefi odur; ahirette
durumunun iyi olması da buna bağlıdır. Öyle ki onun yerine konabilecek ve onun sağladığı
yarara denk hiçbir şey yoktur. O olmayınca hayırdan da söz etmek mümkün değildir.”.220
Görüldüğü gibi Kindî, fazileti elde etmenin öneminin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını
vurgulamakta ve “insanın gâyesi”nin fazileti elde etmek olduğunun altını çizmektedir. Zaten o,
yukarıda da ortaya konulduğu gibi felsefenin tanımlarını verirken felsefenin iki tanımını pratik
yönü itibariyle ele almış ve bu tanımlarda ahlâk, felsefenin amacı olarak ortaya konulmuştur.
“Bu açıkca gerçek felsefenin ahlâk amaçlı olması ve gerçek filozofun da bu amaca yönelmiş
bulunması gerektiğini kabul etmektir”.221 Yine Aristoteles’in Kitaplarının Sayısı Üzerine adlı
risâlesinde -her ne kadar Aristoteles’in eserlerini tanıtıyor olsa da- onun, Aristoteles’e aykırı
olaraktan kişinin “ahirette durumunun iyi olması”nı fazileti elde etmeye bağlayan görüşü222
sisteminde ahlâkın felsefe içerisindeki eşsiz yerini ortaya koyması açısından oldukça
manidârdır. Ayrıca Kindî’nin, günümüze ulaşan ahlâka dair Risâle fi’l-Hîle li-Def’i’l-Ahzân
adlı eserinde, ahlâk ilminin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacağı yönündeki
açıklamaları,223 onun, felsefenin temel bir bölümü olan ahlâkın nasıl mühim bir disiplin
olduğunu ortaya koyması bakımından önem arzetmektedir.

6. 3. Metafizik Düşüncesi

219 Kindî,

a. g. e., s. 1, 2. İbn Hazm’ın Kindî’yi, Allah’ı kendi isimleri dışında “ilk sebep” olarak
isimlendirmesi dolayısıyla eleştirisi için bk. İbn Hazm, “er-Red ale’l-Kindî el-Feylesûf”, Resâil İbn Hazm elEndelusî içerisinde (Beyrut 1983), th. İhsan Abbas, c. IV, s. 363-388.
220 Kindî, a. g. e., s. 157.
221 Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak (İstanbul 1989), s. 39.
222 Charles E. Butterworth, “Al-Kindî and the Beginnings of Islamic Philosophy”, The Political Aspects of
Islamic Philosophy (U.S.A. 1992), s. 24.
223 Bk. Kindî, “Risâle fi’l-Hiyle li-Def’i’l-Ahzan”, Resâilu Felsefiyye içerisinde (Beyrut 1983), th.
Abdurrahman Bedevi, s. 31.
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Kindî, en önemli eserleri arasında yer alan İlk Felsefe Üzerine (Kitab fi’l-Felsefeti’l Ûlâ) adlı
risâlesinde “ilk felsefe” olarak adlandırdığı metafiziği, Tanrı’yı ele alan ve inceleyen bir bilim
olarak görür. Ona göre Tanrı, ‘İlk Gerçek’tir ve bütün gerçeklerin sebebidir. Bu şöyle de ifade
edilebilir: Tanrı, ‘İlk Varlık’tır ve diğer bütün varlıkların varlık sebebidir. Böylece
gerçeğin bilgisini araştıran felsefenin bir dalı olarak metafizik, ‘İlk Gerçek’in bilgisini
araştırdığından bu felsefe dalı, ‘İlk Felsefe’ olarak karşımıza çıkar.

Yaratılmış varlıkların hiç birinin kendi kendisinin sebebi olamayacağını ortaya koyan Kindî,
bu varlıkların mutlaka bir yaratıcısı olması gerektiğini belirtir. Bu yaratıcı, yani Tanrı, Gerçek
Bir olup O’nun dışında gerçekten bir olan başka hiçbir şey yoktur. Onlara ancak mecazen ‘bir’
denilebilir. Çünkü bu âlemdeki her şey, bir yandan ‘bir’ gibi görünürken diğer yandan bir
çokluk arzeder. Mesela ‘hayvan’ cinsi, tek bir cinstir, ancak o, bir çok türlerden meydana gelir.
Yine ‘insan’ türü tek bir tür iken o da pek çok fertlerden meydana gelir. Aynı şekilde tek bir
insan ferdi fert olarak bir iken pek çok organlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla âlemdeki
varlıklar, hem bir hem de çoktur. Oysa gerçek anlamda bir olan Tanrı, kesinlikle çokluktan
uzaktır. Tanrı zâtî olarak bir iken diğerleri arazî olarak birdir. Böylece ‘gerçek bir’ olan sadece
Tanrı’dır. Tanrı, gerçek birdir; çünkü O, madde ve sûrete sahip olmadığı gibi, nicelik, nitelik
ya da izafet gibi kategorilere de sahip değildir. Yine O, cins olmadığı gibi, O’nun türü, faslı vb.
de yoktur. Tanrı, kendisinin bir olmasına engel olabilecek hiçbir özelliğe sahip olmayan saf
Bir’dir ve O’nun dışındaki her şey çokluğa sahiptir.

Tanrı, bütün varlıkların ve varoluş tarzlarının gerçek fâlidir. O, fâil sebeptir. Diğer varlıklara
fâil denmesi ancak mecazîdir. Gerçek fâil, sadece Tanrı’dır. Tanrı, varlıkları yoktan yaratmıştır
ki, böyle bir fiil sadece O’na özgüdür. Tanrı dışındaki hiçbir varlık, yoktan yaratma fiilinde
bulunamaz. Bundan dolayıdır ki, gerçek anlamda sadece O’na fâil denebilir. Ayrıca Tanrı
dışındaki varlıklar, belirli bir etkide ve fiilde bulunabilirlerse de bunlar aynı zamanda etki alan,
kendileri üzerinde bir fiil icra edilebilen varlıklardır. Kısacası bu varlıklar, münfail varlıklardır.
Böyle olunca onların gerçek fâil olması söz konusu edilemez. Oysa Tanrı üzerinde herhangi bir
etkide ve fiilde bulunmak mümkün değildir. O, sadece etkide ve fiilde bulunan varlıktır, bundan
dolayıdır ki, gerçek ‘bir’ Tanrı olduğu gibi gerçek fâil de O’dur.
Kindî, Aristoteles’e karşı çıkarak âlemin yaratılmasının zamanda bir başlangıcının olduğunu
ileri sürer ve böylece ezelî âlem fikrini kabul etmez. Ona göre âlemde bilfiil sonsuz bir şey
yoktur. Evren ve içindekiler sonlu olmak durumundadır. Sonlu olan bir evrene sonsuz bir zaman
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yüklem olamaz. Dolayısıyla evrene, bir başlangıcı ve sonu olmayan anlamındaki ezelîlik
yüklenemez.224

Evrendeki tüm varoluşu ve varlık kategorilerini bir sebeplilik hiyerarşisi içerisinde gören
Kindî, hiçbir şeyin kendi kendisinin varlık sebebi olamayacağını çeşitli ispat yollarıyla ortaya
koymakta ve aksini savunmanın tam bir çelişki olacağını belirtmektedir.225 Her yönetenin bir
yöneteni, her fâilin bir fâili, her varedenin bir varedeni, her evvelin bir evveli ve her sebebin bir
sebebi olduğunu ifade eden Kindî, varlık hiyerarşisinin en üst noktasına ezelî ve ebedî olan,
kendisinin hiçbir sebebi ve fâili olmayan ve her şeyi yoktan vücuda getiren İlk Sebep’i (Tanrı)
koymakta ve bizâtihi sebepler dünyasının da O’nun tarafından meydana getirilmiş olduğunun
altını çizmektedir.226

Fâil sebebi yakın fâil sebep ve uzak fâil sebep diye ikiye ayıran Kindî, her oluş ve bozuluşun,
her duyulur ve akledilir (mahsûs ve ma‘kûl) olayın meydana gelişindeki uzak fâil sebebin İlk
Sebep olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu dünyadaki oluş ve bozuluşun yakın sebebinin ise
kendisinde oluş ve bozuluşun meydana gelmediği, canlı ve düşünme gücüne sahip gökküreleri
olduğunu belirtmekte, onların varlığımızın ve türümüze özgü düşünmenin yakın etkin sebebi
oldukları görüşünü savunmaktadır.227 Ancak bu ikincil sebepler, kesinlikle gerçek anlamda bir
fiilde bulunmazlar. Onlar sadece Tanrı’nın fiilini, zincirin diğer halkasına aktarırlar.
Dolayısıyla Tanrı, evrendeki bütün sebeplerin kendisine bağlanması ve bunların gerçek sebebi
olması nedeniyle hem İlk Sebep’tir hem de Gerçek Sebep’tir.

PSİKOLOJİ VE BİLGİ TEORİSİ

6. 4. Nefis Teorisi

Kindî, insanın beden ve nefisten (ruh) müteşekkil bir varlık olduğunu düşünür. Ona göre, bir
şey ister duyu isterse akılla algılansın, onu o şey yapan onun formudur (sûret). Nefis ise
224

Peter Adamson, “Kindî ve Yunanca Felsefe Geleneğinin Kabulü”, İslam Felsefesine Giriş, ed.
Peter Adamson, Richard C. Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 37-44.
225 Kindî, a. g. e., s. 21.
226 Kindî, a. g. e., s. 93, 94.
227 Kindî, a. g. e., s. 93-111, 116-120.
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canlının aklî (basit, gayr-i maddi) formundan ibarettir.228 Platon ve Aristoteles’in farklı
düşünüyormuş gibi algılanmalarına rağmen aslında aynı düşünceyi paylaştıklarını savunan
Kindî, onların nefsi, “eni, boyu ve derinliği olmayan bir cevher” diye tanımladıklarını ve nefsin,
fonksiyonlarını cisimde ve cisimle gerçekleştirip, felek vasıtasıyla oluşan varlıklar üzerinde
işlevini açığa çıkardığını söylediklerini belirtmektedir.229 Genel üslubundan yukarıdaki bu
tanıma ve açıklamalara katıldığı anlaşılan Kindî, Tarifler Üzerine (Risale fi Hududi’l-Eşya ve
Rusumiha) adlı risâlesinde ilk iki tanım itibariyle Aristoteles ve son tanımı itibariyle Platon ya
da Plotinus’un etkisini yansıtan bir biçimde230 nefsin “(1) canlılık yeteneği bulunan ve organı
olan tabiî bir cismin tamamlanmış hali, (2) bilkuvve canlılığa sahip olan tabiî bir cismin ilk
yetkinliği ve (3) kendiliğinden hareket eden aklî bir cevher” şeklinde üç tanımını
vermektedir.231
İlk iki tanım aslında tek bir tanımdır. İkincisi daha açık olmakla birlikte, “organı olan” ibaresi
burada yoktur. Birinci tanımdaki “tamamlanmış hali” ile ikincideki “ilk yetkinlik” yaklaşık
olarak aynı şeyi ifade etmektedir. “Tamamlanmış hal” ya da “ilk yetkinlik” ifadeleriyle zâtında
türün, yani bitki, hayvan ve insan durumundaki canlı türünün kendisiyle yetkinliğe ulaştığı şey
kastedilmektedir. Bu yetkinlik yani nefis sayesinde canlı, cansız varlıklarda görülemeyen
bir takım fiilleri yapabilme gücü kazanır. Dolayısıyla, mesela hayvanî nefsin ilk yetkinliği
ile canlının kendisiyle cüz’îleri idrak edebildiği ve iradesiyle hareket edebildiği şey anlatılmak
istenmektedir. İnsanî nefs kavramı ise, canlının kendisiyle küllîleri idrak edebilmesini ve
düşünülmüş fiilleri işleyebilmesini anlatmaktadır. İşte hayvanlara ve insana özgü bu tür fiiller,
canlı organizmanın nefs sayesinde belirli bir yetkinlik elde etmesi dolayısıyladır.
Üçüncü tanımda Kindî, düşünmedeki harekete işaret eder görünmektedir. Nefs burada, eşyanın
bir takım formlarından diğerlerine intikal etmek suretiyle fikri bir hareket ve nefsteki elem,
öfke, sevinç, hüzün gibi çeşitli durumlardaki değişiklikler olarak verilmektedir. Nitekim Kindî,
Gerçek Bir’in nefis olmadığını ortaya koymaya çalıştığı İlk Felsefe Üzerine’nin dördüncü
kısmında şöyle demektedir: “Şüphesiz nefiste de hareket mevcuttur. Yani düşünce, varlığa ait

228 Kindî,

a. g. e., s. 129.
a. g. e., s. 136.
230 Hisam Muhyiddin el-Alusî, a. g. e., s. 176.
231 Kindî, a. g. e., s. 58.
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bir formdan (kavram) bir başkasına; nefse ait çeşitli ahlâkî hallerin birinden diğerine; acı, öfke,
korku, sevinç ve üzüntü gibi psikolojik hallerin birinden ötekine intikal eder”.232

Gayr-i maddî olan nefsin, maddî dünya ile beden vasıtasıyla ilişki kurduğunu belirten Kindî,
nefsin birçok güce sahip olduğunu kaydetmektedir.233 Buna göre insanî nefsin (1) düşünme, (2)
öfke ve (3) şehvet olmak üzere üç gücü bulunmaktadır. Şehvet ve öfke gücü türün devamını ve
vücudun onarımını sağlarken düşünme gücü fazileti tamamlamak için vardır234. Nefsin
güçlerine dair izahatında Kindî, Aristoteles geleneğinden belirli ölçüde ayrılır; bu gelenekteki
bitki, duyu, akıl ve hareket şeklindeki dörtlü ayrımla üç melekeli Platoncu nefs anlayışını
ekseriya birbiriyle mezceder.235

Kindî, insanî nefsin en ayırıcı yönü olan ve düşünme gücünün kendisinde bulunduğu aklî nefsin
(ya da akıl) basit, şerefli ve yetkin olup değerinin büyük olduğunu kaydetmekte; Güneş ışığının
Güneşten gelmesi gibi onun cevherinin de şânı yüce Yaratıcı’dan geldiğini söylemektedir. Akli
nefsin yapısının şerefli oluşundan ve bedende açığa çıkan öfke ve arzu güçlerine zıt bir
karaktere sahip bulunuşundan anlaşıldığı üzere bu nefis, cisimden bağımsız, ona aykırı, cevheri
de ilahi ve ruhanidir. Çünkü öfke gücü bazen insanı tahrik ederek çok kötü işler yapmaya
sevkeder; fakat aklî nefis ona karşı koyar ve öfkenin yapmak istediğine engel olur veya tıpkı
süvarinin sert başlı atı dizginle zaptettiği gibi o da insanın kin ve intikam duygusuna
kapılmasını önler.236
Bu durum insanın öfke gücünün öfkeye engel olan gücünden (akıl) başka olduğunun açık bir
delilidir. Çünkü engel olan (akıl), engel olunandan başkadır. Arzu gücüne gelince o da zaman
zaman bazı şehevi şeyleri arzular; fakat aklî nefs, bu konuda onun hata ettiğini ve bu halin
kendisini bayağı durumlara sürükleyeceğini hatırlatarak buna engel olmaya çalışır. Bu durum
da her iki gücün aklî nefsten başka olduğunu kanıtlamaktadır.237

232 Kindî,

a. g. e., s. 48.
a. g. e., s. 58.
234 Kindî, a. g. e., s. 121.
235 Macit Fahri, a. g. e., s. 73.
236 Kindî, a. g. e., s. 131.
237 Kindî, a. g. e., s. 132.
233 Kindî,
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Kindî, nefs anlayışında Platon, Aristoteles ve Plotinus’un görüşlerini birbiriyle mezceder. Nefs
Üzerine (Risale fi’n-Nefs) adlı kısa risâlesinde Platon, Aristoteles ve diğer filozofların
görüşlerini

özetleyeceğini

söylemesine

rağmen,

aslında

görüşlerini

Plotinus’un

Enneadlar’ından almış bulunan ve daha çok ondan etkilenen Kindî,238 bu eserinde Platon ve
diğer bazı filozofları delil göstererek “şânı yüce Yaratıcı’nın nurundan olan bu nefsin”
cevherinin, Yaratıcı’nın cevheri gibi olduğunu, ölümden sonra bâki olup bedenden ayrılınca
âlemde ne varsa bunları bilebileceğini, hiçbir şeyin ona gizli kalmayacağını belirtmektedir.

6. 5. Aklî Bilginin Kaynakları ve Oluşumu

Nefsin tabiatı gereği “bilen” bir karakter arzettiğini belirten Kindî, bilginin akıl ve duyudan ve
bu ikisini kuşatan şeyden ibaret olduğunu; bilinen her şeyin ya akıl ya da duyu bilgisinden
meydana gelmiş bulunduğunu ifade etmektedir.239
Kindî’ye göre insana ait algılar, aklın ve duyuların algıları olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Maddeye bağımlı cüz’î (tikel) bilgiler duyuların alanına girerken cinsler ve
türler, kısaca küllî olan şeyler duyu ve duyu algılarının alanı dışında kalmakta, “insan aklı”
denilen insanî nefsin bir gücünün alanına girmektedir.240 İşte Kindî’ye göre asıl peşinde
koşulması gereken bilgi, felsefenin de kendisine dayandığı küllî bilgidir ki, bunu da duyuların
yardımıyla akıl verir.

Fizik ilminin değişenin, metafiziğin ise değişmeyenin bilgisini verdiğini kaydeden Kindî, fizik
alanda duyuları, metafizik alanda ise aklı kullanmayı önermekte ve metafizik konuları
somutlaştırmaya karşı çıkarak böyle bir somutlaştırmanın, çocukluk çağının arızî bir niteliği
olduğunu düşünmektedir.241 Bu görüş oldukça anlamlıdır. Çünkü canlılarda ortak olan duyu
gücü eşyanın formunu, yani maddeye ilişkin formları, renk, şekil, tat, ses, koku ve dokunmayla
ilgili ferdî özellikleri algılamaktadır. Duyu organı cevherle doğrudan değil, nicelik ve niteliğin
aracılığı ile ilişki kurar. Bu sebeple nicelik ve niteliğin bilgisinden yoksun olan, cevherin
bilgisinden de yoksundur.242
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Kindî, duyu bilgisine “ilk cevherlerin bilgisi” der. O, kavram olarak sabit, değişme ve akıştan
uzak bulundukları için sürekli ve tam bilgi olan aklî bilgiye (metafizik) ise “ikinci cevherlerin
bilgisi” demektedir.243 O, ilk cevherlerin bilgisine konu olan nesnelerin kesintisiz bir biçimde
sürekli akmakta ve değişmekte olduklarını belirtmektedir. Ona göre içerisinde yaşadığımız bu
oluş ve bozuluş dünyasında hep bir değişim vardır ve burada süreklilik yoktur. Bir başka ifade
ile duyulur dünya değişim dünyasıdır. Değişmezlik ve süreklilik sadece akıl âleminde söz
konusudur.

Bu nedenle değişmez olanın bilgisini veren aklî bilgi, değişenin bilgisini veren duyu bilgisinden
daha üstün bir konuma sahiptir. Bununla birlikte burada duyu bilgisinin önemsiz olduğu, bu tür
bir bilginin ihmal edilmesi gerektiği yolunda bir düşünceye de varılmamalıdır. Zira yukarıda
felsefenin bölümlenmesi kısmında da görülebileceği gibi Kindî, duyulara dayalı bilimlerin de
felsefenin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünmektedir. Zira duyulara dayalı fizik bilimlerle
akla dayalı metafizik arasında şu ya da bu şekilde bir ilişki vardır. Bunun böyle olması en
azından duyulur dünyaya dair bilginin bizim dolaylı yoldan Tanrı hakkında araştırmada
bulunmamıza imkan vermesi sebebiyledir. Zira duyulara konu olan şeylerde Tanrı’ya ve O’nun
inayetine en açık işaretler bulunmaktadır.244
Konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunduğu Uyku ve Rüyanın Mâhiyeti Üzerine
(Risâle fî Mâhiyyeti’n-Nevm ve’r-Rü’ya ) adlı risâlesinde Kindî, akıl ile duyunun nefsin
birbirine uzak güçlerinden iki önemli güç olduğunu, canlı bir cisim olan insanda bu iki güç
arasında da aracı güçler bulunduğunu ve hayâl gücünün (el-kuvvetü’l-musavvire) bunlardan
biri ve önemlisi olduğunu kaydetmektedir245. Hayâl gücü, duyulur sûretleri alıp düşünmektedir.
Mesela hayâl gücü, odada bir fil olmadığında bile onu tasarlayıp ya da hayâl edip bir fil resmi
çizebilmemizi sağlamaktadır. Ayrıca hayâl gücü, boynuzlu insan gibi, yeni hayâlî görüntüler
oluşturmak için duyularla algılanan suretleri bir araya getirmemize imkan sağlamaktadır.
Uyurken, yani duyuların kullanılmadığı zamanlarda hayâl gücü faaliyetini sürdürebilmektedir
ki, bu zaman zarfında ürettiği görüntülere biz rüya demekteyiz. Kindî, nebevî rüya olgusuna da

243 Kindî,

a. g. e., s. 159.
Peter Adamson, “Kindî ve Yunanca Felsefe Geleneğinin Kabulü”, İslam Felsefesine Giriş, ed.
Peter Adamson, Richard C. Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 47.
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böylece bir açıklama getirmektedir. Özellikle saf ve iyi hazırlanmış nefislere sahip kimseler,
duyulur şeylerin sûretlerine o şeyler meydana gelmeden önce hayâl güçlerinde bilfiil sahip
olabilmekte ve böylece geleceği ya da gelecekte olabilecek hâdiseleri önceden
görebilmektedir.246
Duyulara konu olan şeylerin görünüşler olduğunu, iki değerli duyu olan işitme ve görmenin
hakiki bilgilerin sebebi ve faziletleri sağlayan felsefî bilgileri elde etmede araç olduğunu
belirten Kindî,247 duyu organlarının cüz’îleri algıladığını, dolayısıyla zihinde duyu verileri
olarak tasarlanan ne varsa hepsinin duyu organlarının bağlı olduğu gücün bu organları
kullanması sonucu meydana geldiğini kaydetmektedir.248

Duyu algıları hayâl gücünde oluşur, hayâl gücü de onları hafızaya ulaştırır. Böylece duyu
algıları canlının zihninde (nefsinde) kavram olarak yer alır. Bunlar aklî kavramlar olmaktan
uzak ve onun verileri gibi değişmez değillerdir. Yine bunlar, süje-obje ilişkisi sonucu
algılandıkları için duyu organlarına bağımlıdırlar249.
Kindi, duyu algılarının nefiste mevcut olmasından ötürü algılayan ile algılananın aynı olduğunu
belirtmekte ve nefis aklî kavramları algıladığı için aklın da netice olarak kavramdan başka bir
şey olmadığı görüşüne varmaktadır. O halde bu açıdan yaklaşıldığında akıl ile duyunun
nefisteki kavram ile algıdan ibaret olduğu anlaşılmaktadır250.

Algılanan her bilginin ispatının istenmemesi gerektiğini, her ispatın ispatı olsa bu işlemin
sonsuza kadar sürüp gideceğini belirten Kindî,251 aksiyomların doğruluğunun akıl tarafından
zorunlu olarak tasdik edildiğini söyleyerek, aynı şey hakkında “o odur; o, o değildir” şeklindeki
iki çelişik önermenin yanlışlığını buna örnek olarak vermektedir. Bunda duyunun rolünün
olmadığını, bunun aracıya gerek kalmaksızın zihnin zorunlu bir idraki olduğunu belirterek o,
tür ve türün üstündeki varlıkların zihinde bir imaj uyandırmayacağını, çünkü bütünüyle
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imajların duyulur varlıklara ait olduğunu görüşlerine ilave etmektedir252. Ona göre madde ve
madde ile ilişkisi bulunmayan varlıkların gerçekliği zorunlu olarak kabul edilir. Mesela “âlemin
ötesinde ne boşluk ne de doluluk, yani ne boşluk ne de cisim vardır” ifadesi daha önceki
önermelerin sonucunda aklın zorunlu olarak kabulü ile bilinir. Bunların zihinde bir imajı yoktur
ve ancak akılla araştırılarak elde edilebilecektir.253

Nefsin ve güçlerinin bilginin kaynağı olması bakımından yapısı, fonksiyonları, aralarındaki
ilişkileri Kindî’nin eserlerinde mevzu ettiği kadarıyla böylece ortaya konulduktan sonra, şimdi
de onun bilginin oluşumunda aklın nasıl soyutlamalarda bulunduğunu, bilginin nasıl aşama
aşama meydana geldiğini ve bu soyutlamalarda her aşamadaki bilginin nasıl “akıl” terimiyle
adlandırıldığını gösteren “epistemolojik akıllar teorisi” ne geçilebilir.

Kindî’nin konuyla ilgili açıklamalarının temeli gerek Batı gerekse Doğu Ortaçağ felsefesinde
önemli bir rol oynayan ve De intellectu adıyla Latince’ye çevirileri yapılmış bulunan Akıl
Üzerine (Risale fi’l-Akl) adlı eserindedir. Bu, Kindî’nin tarihsel olarak en önemli eserlerinden
birisidir.
Kindî, daha önce ortaya konulanlarla muhteva ve mâhiyet açısından çok yakın benzerlikler
taşısa da onlardan nispeten farklı olarak aklı dört kategoriye ayırmaktadır.254 Bu ayırım gerek
İslam, gerekse Hıristiyan âleminde oldukça etkili olmuştur. Onun bu dörtlü akıl tasnifi, (1)
sürekli fiil halinde bulunan akıl (İlk Akıl), (2) nefiste güç halinde bulunan akıl, (3) nefiste güç
halinden fiil alanına çıkan (müstefâd-kazanılmış) akıl, (4) beyanî (ya da zâhir) adı verilen akıl
şeklinde ortaya konulmaktadır.
Sürekli fiil halindeki akla “ilk akıl” adını veren ve ona “faal akıl”ın muhteva ve fonksiyonuyla
benzeşen bir özellik atfeden Kindî, ilk aklın verici, nefsin ise alıcı olduğunu belirterek bilkuvve
(nefiste güç/potansiyel halinde bulunan akıl) aklın ilk akıl sayesinde bilfiil akleden duruma
geldiğini söylemektedir. Kindî, Aristoteles felsefesinden esinlenerek255 bir şey karşısında alıcı
durumda olan her şeyin kendiliğinden fiil alanına çıkamayacağını, eğer kendiliğinden bunu
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a. g. e., s. 8.
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yapabilseydi onun da sürekli fiil halinde bulunacağını, dolayısıyla güç halinde bulunan her
şeyin fiil durumunda olan bir başka şeyle fiil alanına çıkabileceğinin altını çizmektedir.256
Dolayısıyla insan fertlerinde kuvve halinde bulunan başlangıç seviyesindeki aklın, bilfiil hale
gelebilmesi için son tahlilde ayrık ve gayr-i maddî olan bu ‘ilk akıl’a ihtiyacı bulunmaktadır.
Vurgulamak gerekir ki, burada belirtilen ilk akıl, insan ferdi dışındaki üst bir akla göndermede
bulunmaktadır. Bütün küllîleri her daim düşünen ve bilen bu ilk akıl, insanda ilk başta sadece
bir kabiliyet olarak bulunan aklı fiil alanına çıkartmakta ve böylece insan, ilk akılın
‘yardımı’yla küllîleri düşünebilir hale gelmektedir.
Kindî’nin tasnifindeki ikinci akıl, yukarıda verilen açıklamalardan da anlaşıldığı üzere nefiste
bilfiil akledemediği sürece güç halinde bulunan ve fiil alanına ilk akıl ya da küllî kavramlar
sayesinde çıkan “pasif bir melekeden ibarettir”.257 Bu akıl, bilgiyi elde etme yönündeki
istidadı ve kabiliyeti ifade etmektedir.
Üçüncü aklı “önceden nefsin kazanmış olduğu ve nefiste bilfiil mevcut olan (müstefâdkazanılmış) akıl” olarak tanımlayan Kindî, nefsin dilediği her zaman bunu kullanabileceğini
ve başka şeylerin meydana gelmesi için onu ortaya çıkaracağını kaydetmektedir. O, bir kâtibin
yazı yazmasını buna örnek göstererek kâtibin yazı yazmayı bildiği için dilediği zaman bu
becerisini ortaya koyabildiğini söyler.258 Bu akıl, bilgilerin kazanılmış olduğu aşamayı ifade
etmektedir.
Dördüncü akla gelince (zâhir ya da beyanî akıl) Kindî onu, “nefisteki bilginin ortaya
konması” şeklinde tanımlamakta ve bu aklın, başkalarını bilgilendirmek için nefiste bilfiil
mevcut olduğunu söylemektedir. Buna göre üçüncü akıl ile dördüncü akıl arasındaki fark,
üçüncüsü önceden nefis tarafından edinilmiş (bağımsız bilgi) olup istenildiği zaman ortaya
çıkarılabilirken, dördüncüsü önceden edinilmiş bilginin bilfiil ortaya çıkarılması ya da
kullanılmasıdır.259

6.6. Aklî Bilginin Yapısı ve Doğası

256 Kindî,

a. g. e., s. 151.
Hayri Bolay, a. g. md., s. 240.
258 Kindî, a. g. e., s. 151.
259 Kindî, a. g. e., s. 152.
257 Süleyman
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‘İlm’i, “hakikatleri üzere eşyayı bulmak” (vicdânü’l-eşyâi bi-hakâikihâ) şeklinde tanımlayan
Kindî260 bunu, “bir şeyin dış görünüşüne bakarak onun hakkında karar verme” anlamına gelen
“zann”dan261 ve “söz ve yazıda temellendirilmemiş bir görüşten ibaret olan” “re’y”den262 açık
bir biçimde ayırmaktadır. Kindî bilgiyi (ilm), bilenin (süje) zihninde bilinenin (obje) belli bir
tarzda yer etmesi şeklinde açıklamakta ve bilenin zihni, bilinenle belli bir tarzda birleşmedikçe
bilginin meydana gelemeyeceğini ifade etmektedir.263
Kindî’ye göre bilgi, sebeplilik bağıntısı üzerine kuruludur264 ve ancak sebep bilinirse bir şey
tam olarak bilinmiş olur. Sebep ise Aristoteles’teki açıklamaya benzer şekilde maddî, sûrî
(formel), fâil ve tamamlayıcı sebep (bir şeyin oluşundaki amaç) olmak üzere dört türlüdür.265
Varlık hakkındaki bilginin dört terimle soruşturulduğunu kaydeden Kindî, bunların “mıdır”
(hel), “nedir” (ma), “hangisidir” (eyyu), ve “niçin” (lime) olduğunu ifade etmektedir. “Mıdır”
sadece mâhiyeti soruşturmaktadır. Her mâhiyetin bir cinsi olduğundan, “nedir”, o cinsi
soruşturmaktadır. “Hangisidir”, mahiyetin faslını; “niçin” ise, onun tamamlayıcı (gâye)
sebebini soruşturur; çünkü “niçin” sorusu mutlak sebebi araştıran bir sorudur. 266
Kindî, bir şeyin maddî sebebine ait bilgi edinildiğinde onun cinsine ait bilginin, formuna ait
bilgi edinildiği zaman da onun türüne ait bilginin edinilmiş olacağını; türün bilgisi içinde ise
faslın bilgisinin bulunduğunu açık bir biçimde ifade etmekte; varlığın maddî, formel ve
tamamlayıcı sebebine ait bilgi edinildiğinde onun tarifine ait bilginin edinileceğini
belirtmektedir; zira her tarif edilene ait gerçek, tarifin içinde mevcuttur.267
Kindî’ye göre bilgi, birikimsel (kümülatif) bir yapı arzetmektedir. Nitekim o, İlk Felsefe
Üzerine adlı risâlesinde, bilim adamına ve gerçek bir filozofa yaraşır bir hakşinaslık içerisinde,
geçmişte yaşamış olup bilimsel ve felsefî ürünleriyle gelecek kuşaklara katkı sağlayan

260 Kindî,

“Fî Hudûdi’l-eşyâi ve rusûmihâ”, Resâ’ilü’l-Kindîyyi’l-felsefiyyeh içinde, th. Muhammed
Abdülhâdî Ebû Rîde (Mısır: Dârü’l-fikri’l-‘Arabî, 1369/1950), 169.
261 Kindî, Felsefî Risâleler, çeviri ve inceleme: Mahmut Kaya (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994), 64.
262 Kindî, a. g. e., s. 61.
263 Kindî, a. g. e., s. 32.
264 Kindî, a. g. e., s. 1.
265 Kindî, a. g. e., s. 2.
266 Kindî, a. y.
267 Kindî, a. y.

161

kimselere teşekkürün bir borç olduğunu ortaya koyduğu açıklamaları ile birlikte bilginin bu
doğasını da vâzıh bir biçimde ortaya koymaktadır268. Konuyla ilgili olarak yapmış olduğu
açıklamaların oldukça çarpıcı olması nedeniyle söylediklerinin buraya aynen aktarılması uygun
olacaktır:
“Hak bilirliğin gereği olarak bize düşen, hakiki ve ciddi konularda kendilerinden büyük ölçüde
yararlandıklarımız

şöyle dursun, basit

ve küçük

ölçüde

yararlandıklarımızı

dahi

karalamamaktır. Her ne kadar bazı gerçekleri görememişlerse de bize intikal eden düşünce
ürünleriyle onlar, bizim atamız ve ortağımız sayılırlar. O ürünler bize, onların hakikatine
eremedikleri birçok bilgiye ulaşmak için bir yol ve araç olmuştur. Özellikle şu husus bizce ve
dilimizi konuşmayan bizden önceki seçkin filozoflarca çok iyi bilinmektedir ki, ne bir kişi ne
de bir topluluk kendi çabasıyla gerçeği tam olarak yakalayabilmiştir. Çabaları sonucu bunlar ya
gerçek adına bir şey elde edememişler, ya da gerçekle kıyaslanınca çok az şey elde
edebilmişlerdir. Fakat her birinin gerçek adına elde ettiği o azıcık bilgiler bir araya toplanınca
büyük bir değer oluşturmuştur.
O halde bize gerçeği büyük ölçüde getirenler bir yana, onu azıcık olarak ulaştıranlara da şükür
borcumuz büyük olmalı. Çünkü onlar, kendi düşünce ürünlerine bizleri ortak ettiler ve
sundukları mantıkî önermelerle gizli gerçeklere ulaşmanın yollarını kolaylaştırdılar. Onlar
(bizden öncekiler) olmasaydı, bu kadar yoğun çalışmamıza rağmen, doğru önermelerden
hareketle sonucu çıkarıp bilinmeyene ulaşmamız mümkün olmazdı. İşte bu birikim, geçmiş
yüzyıllardan beri zamanımıza kadar süregelen yoğun ve yorucu çalışmaların bir sonucudur. Bir
kimsenin ömrü ne kadar uzun, çalışması ne kadar ciddi ve yoğun, fikri de ne kadar ince olursa
olsun, zaman olarak kendisini kat kat aşan bu birikimi hayatı boyunca elde etmesi mümkün
değildir”.269
Görüldüğü üzere Kindî, kendinden önceki felsefî ve bilimsel geleneğin “bazı gerçekleri
görememiş” olduğunu, hatta yoğun çaba sarfedilmiş olmasına rağmen, bu gelenek içerisinde
yer alan bir kısım insanların “ya gerçek adına bir şey elde edememiş ya da gerçekle
kıyaslanınca çok az şey elde edebilmiş” olduklarını belirtmektedir. Yine o, ne kadar

268 Klasik dönem bilim ve felsefe tarihçilerinin bilginin bu kümülatif karakterine vurgu yapan görüşlerinin
bir tahlili için bk. İlhan Kutluer, İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İstanbul 1986), s. 31 vd.
269 Kindî, a. g. e., s. 3.
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kabiliyetli olursa olsun tek bir kişinin böyle bir birikimi ortaya koyamayacağını, bunun ancak
geçmişten beri süregelen bir birikimle elde edilebileceğini çarpıcı bir biçimde ifade etmektedir.
Kindî’nin İlk Felsefe Üzerine adlı eserinin ilk kısmında felsefeyi “insanın gücü ölçüsünde
varlığın hakikatini bilmesidir” diye tanımlaması270 ve felsefeden “varlığın hakikatinin
bilgisi” diye söz etmesi271 onun Platon’da ve çok açık bir biçimde Aristoteles’te görüldüğü
şekliyle felsefeyi “episteme”, yani kendisinde kuşku duyulmayan (doğru ve bilimsel) aklî
“bilgi” için kullandığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan o, “gerçeğe sahip olanlar katında
çok değerli olan bu ganimete (felsefe) biz de sahip olmalıyız ve onu elde etmek için olanca
gücümüzle çalışmalıyız”272 derken felsefenin tüm gücün harcanarak elde edilmesi gereken
“hakikatliğine” de işaret etmektedir. Kindî bu noktada o kadar kararlı görünmektedir ki varlığın
hakikatinin bilgisini (felsefe) edinenlere karşı çıkanların ve din adına onu (felsefe) küfür
sayanların kendilerinin dinle bir ilişkilerinin kalmaması gerektiğini vurgulamaktadır.273
6.

7. İlahî/Vahyî Bilginin Mâhiyeti

Felsefe ile ilgili “beşerî bilgi”, dinle ilgili olarak da “ilahî bilgi” tabirleri bizzat Kindî’nin
kullanmış olduğu tabirlerdir. O, genel olarak felsefe kavramı için “felsefe ilmi” (ilmu’l-felsefe),
“felsefî ilim” (ilmun felsefiyyün), “beşer felsefesi” (felsefetü’l-beşer) ve “beşerî ilimler” (elulûmu’l insaniyye) tabirlerini kullanırken genel anlamda vahyî bilgi ya da dinî bilgi için “ilahî
ilim” (el-ilmu’l-ilahî) tabirini kullanmaktadır.274
Kindî, insanın istemesi ve çabasıyla belli aşamalardan geçerek elde edilen bilginin (felsefe)
karşısına bir başka tarzda elde edilen bilgiyi koyar ki bu ilahî/vahyî bilgidir. İstemeden, çaba
harcamadan, araştırma yapmadan, matematik ve mantıki yollara başvurmadan zamansız oluşan
bu bilgi sadece peygamberlere özgü bir bilgi türüdür. Bu bilgi Allah’ın, hakikati kabul edecek
bir kıvama getirmek için onların (peygamberliğe nail olacakların) nefislerini temizlemeyi ve
aydınlatmayı dilemesiyle, O’nun desteği, ilhamı ve vahyi ile gerçekleşir. Bu bilgi
peygamberlerin temel özelliklerinden, yani onları diğer insanlardan ayıran belgelerden biridir.
Çünkü peygamberler dışında bir insanın gerçek ikinci cevherlerden olan bu çok önemli ilmi

270 Kindî,

a. g. e., s. 1.
a. g. e., s. 5.
272 Kindî, a. g. e., s. 5.
273 Kindî, a. y.
274 Ebu Ride, Resailu’l-Kindiyyi’l-Felsefiyye (Kahire 1950), s. 372, 376.
271 Kindî,
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(metafizik) bilmesi, yukarıda etraflıca anlatıldığı üzere zamanlı olan duyulara ait birinci
cevherleri, bunlara ârız olan halleri talep etmeksizin, mantık ve matematiksel yollara baş
vurmaksızın anlaması imkansızdır. Peygamberlerin ise bunların hiç biri ile ilişkileri yoktur.
Bilakis onların bilgisi tahsil süresine ve başka şeye gerek kalmaksızın kendilerini gönderen
Allah’ın iradesi ile gerçekleşir.275
Kindî aklın, bu tür bilginin Allah katından olduğunu yakinen bileceğini söylemekte, “çünkü
insanlar benzerini ortaya koymaktan âciz olunca bu vahyin gerçekliği sabit olur” demektedir.
Ona göre bu bilgi insanın tabiatının ve yapısının üzerinde olduğu için kişi, peygamberlerin
getirdiklerine boyun eğmek suretiyle itaat eder ve yaratılışı itibariyle tasdik ederek ona
bağlanır.276
Her iki bilgi türünün (beşerî bilgi ile vahyî bilgi) de hakikati ifade ettiğini düşünen Kindî, ilahî
bilgiyi vecîz, açık-seçik, kapsamlı ve kestirme olma bakımından beşerî bilgiden üstün
tutmaktadır.277 Kindî’nin ilahî bilgiyi üstün tutan bu yaklaşımı onu Mu’tezile kelâmına
yakınlaştırmaktadır. Bu konuda Mu’tezile’nin olduğu kadar kendisinin İslamî inancının da
tesirini görmek gerekir. Bununla birlikte bu yaklaşımı ve başka nedenler dolayısı ile onun
bütünüyle kendisine Mu’tezilî bir kalkış noktasını temel aldığını ve Mu’tezilî kelamı
çerçevesinde felsefeye yer verdiğini düşünmek doğru görünmemektedir. Zira onun Mu’tezilî
kelâmı ile ayrı düştüğü pek çok noktalar bulunması yanında, eserlerinde uyguladığı metot ve
kullandığı terminoloji de kelâmın metot ve terminolojisinden tamamen farklı bir nitelik
arzetmektedir.278
Kindî, bir kimsenin peygamberlerin gizli ve gerçek olaylar hakkında sorulan sorulara verdikleri
cevapları iyi düşünüp onları, bu konuda uzun süre ciddi araştırmalar yapan filozofun bu sorulara
verdiği cevaplarla karşılaştıracak olursa, filozofun cevabının peygamberlerinki kadar vecîz,
açık-seçik, kapsamlı ve kestirme cevaplar olmadığını göreceğini söylemektedir. Kindî, çeşitli
örneklerle bu görüşünü ortaya koymaktadır.

275 Kindî,

a. g. e., s. 160.
a. y.
277 Kindî, a. g. e., s. 159.
278 Mahmut Kaya, Felsefî Risâleler, Giriş, s. XVIII-XIX.
276 Kindî,
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Bir örnek olarak Kindî, müşriklerin art niyetli olarak ve cevap verilemez düşüncesiyle “Ey
Muhammed! Çürümüş kemikleri kim diriltebilir?” tarzındaki sorularını ve Allah’ın kendisine
öğretmesiyle Hz. Peygamberin bu soruya verdiği cevabı ortaya koyar. Kindî, bu soru üzerine
Allah’ın “De ki: Onlara ilk önce kim varlık verdiyse o diriltir. O, bütün yaratıkları hakkıyla
bilendir” diye vahyettiğini belirterek bu konunun, yukarıdaki âyetin ardından gelen âyetlerle
devam ettiğini söyler.279
Kindî, vahyîn ya da ilahî bilginin üstünlüğünü yukarıda ifade edilen veçhelerden ortaya koyma
babında ilgili âyetlerin ilginç bir yorumunu da yapar:
Aydınlanmış saf akıllara göre, var olduktan sonra çürüyüp bozulan -hatta var olmasa dahikemiklerin tekrar var olması mümkündür. Çünkü dağılanı toplamak yoktan yaratmaktan daha
kolaydır. Gerçi onları yaratanın katında daha zor daha kolay diye bir şey yoktur, O’na göre
hepsi birdir. Yaratan gücün dağılanı inşa etmesi pekâlâ mümkündür. Kaldı ki mevcut olmayan
kemiklerin meydana gelişini akıl bir yana, duyu bile algılamaktadır. Ayrıca bu mesele hakkında
soru soran ve şânı yüce Allah’ın kudretini inkar eden de kendisinin yokken sonradan olduğunu
kabul etmektedir. O yokken kemiği de yoktu, fakat zorunlu olarak meydana geldi. Yok olduktan
(çürüdükten) sonra kemikleri eski haline döndürmek ve onlara can vermek de işte böyle
olacaktır. Kemikler cansızken şu anda canlı olarak mevcuttur; o halde canlılığını yitirdikten
sonra yeniden canlanmaları pekâlâ mümkündür.280
Kindî, açıklamasına “O Allah ki sizin için yeşil ağaçtan ateş yarattı; işte siz onu
yakıyorsunuz”281 âyetini esas alarak devam etmekte ve bu âyeti Platon ve Aristoteles’ten
itibaren Yunan filozofları için yabancı olmayan genel bir ilke içerisine, “zıtların zıtlardan
meydana gelmesi” ilkesi içerisine dâhil ederek Allah’ın bu âyetle bir şeyin kendi zıddından
meydana gelmesi realitesini ortaya koyduğunu söylemektedir. Daha sonra o, mantıkî istidlal
yoluyla ateşin nasıl ateş olmayan bir şeyden meydana gelmesi gerektiğini ortaya koyarak “olan
her şey kendinden başkasından olmuştur; demek oluyor ki her olan şey yoktan var olmuştur”
sonucuna ulaşır.282 Böylece çürüyüp yok olan kemiklerin var kılınması da ispatlanmış
olmaktadır.

279 Bu

âyetler için bk. Yâsin, 36/78-83; Kindî, a. g. e., s. 161.
a. g. e., s. 161.
281 Yasin, 36/80.
282 Kindî, a. g. e., s. 161-162.
280 Kindî,
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Kindî Allah Teâlâ’nın, bir şeyin kendi zıddından meydana geldiğini açıklamak üzere “Gökleri
ve yeri yaratan kendilerini yaratmaya kâdir değil mi?!” dedikten sonra bu sorunun gerektirdiği
cevabı “Elbette kâdirdir. O yaratan ve bilendir.”283 şeklinde cevap verdiğini belirtmekte ve
sonra O’nun göklerin yaratılışını insanların fiilleriyle kıyaslayarak, bu konuda yaratılış
sürecinden kaynaklanan şüpheleri sonucu onların yaratıldığını inkar eden kâfirlerin
kalplerinden geçenlere cevap olmak üzere “O bir şeyin olmasını dilediği zaman O’nun emri
ona “ol” demektir. O da hemen oluverir.”284 dediğini zikretmektedir. Çünkü onlara göre
insanlar daha büyük işi daha uzun zamanda gerçekleştirir; oysa Allah’ın sürece ihtiyacı yoktur.
Çünkü O, “var”ı “yok”tan yaratmıştır. O halde cisim olmayandan cisim yapma ve yokluktan
varlığa çıkarma kudretine sahip bulunanın zaman içinde iş yapmaya ihtiyacı yoktur; çünkü O
maddesiz yapmaya kâdirdir. Öyleyse bir fiili yapmada maddeye muhtaç olmayan zamana da
muhtaç değildir. Fakat insanların fiilinin zamansız gerçekleşmesi mümkün değildir.285
Kindî, yukarıdaki âyette (36/82) yokluğa hitap edildiğini, çünkü Arapların dilinde mevcut
olmayana hitap etmenin kullanılan bir ifade tarzı olduğunu da kaydederek bir Arap şâirinden
bu durumu örneklendirmekte ve “Allah’ın kendi Resûlü için bu âyetlerdeki bu kadarcık
harflerle toplu olarak ifade ettiği manayı hangi insan, beşer felsefesiyle ifade edebilir! Nitekim
çürüdükten sonra kemiklerin dirileceği O’nun kudretinin, göklerin ve yerin benzerlerini
yaratmaya yettiği ve bir şeyin kendi zıddından meydana geldiği ifade edilmiştir ki, mantık dili
bunu ifadeden âciz, beşerin en son gücü onun benzerini ortaya koymaktan uzak ve cüz’î akıllar
onu kavramaktan uzaktır” ifadeleriyle açıklamasına son vermektedir.286
6.

8. Din Dili ve Te’vil

Kindî, bir peygamber olan Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiklerinin hiç birinin aklın
verileriyle, aklî bilgiyle çelişmeyeceğini ve dolayısıyla vahyî bilginin akılla son derece uyumlu
olduğu görüşündedir. Ona göre bu gerçeği ancak insanlar arasında akıldan yoksun olan ve
cehaletle yoğrulan kimseler inkâr edebilir. Ancak dinin getirdiklerinin ve vahyî bildirimlerin
doğru bir biçimde anlaşılması son derece önem arzetmektedir. Bu noktada vahyî bildirimlerin
belirli kurallar çerçevesinde anlaşılmasını ve yorumlanmasını ifade eden te’vîl, mühim bir
yöntem olarak kendini göstermektedir.
283 Yasin,

36/81.
36/82
285 Kindî, a. g. e., s. 162.
286 Kindî, a. g. e., s. 163.
284 Yasin,
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Kindî, Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanan ve onu tasdik eden birinin sonra kalkıp
Peygamber’den aldıklarının yorumunu (te’vil) yapan din ve akıl sahiplerine karşı çıkmasının
açıkça onun ayırdetme gücünün (aklının) zayıf olduğunu gösterdiğini ifade etmektedir. Çünkü
ona göre böyle yapan kişi ya bu konuda farkına varmadan yaptığını yıkmaktadır veya
Peygamber’in getirdiği dinin dilini ya da dilde benzer isimlerin bulunabileceğini, çekim
kurallarını ve etimolojiyi bilmemektedir. Her ne kadar bu gibi problemler Arap dilinde çoksa
da bu durumun bütün diller için söz konusu olduğunu kaydeden Kindî, Arap dilinde benzer
isimlerden kaynaklanan pek çok kelime çeşidinin olduğunu hatta bir tek ismin iki zıt anlamı
dahi ifade edebileceğini söylemektedir. Mesela bir şeye hakkını veren anlamındaki “âdil”
kelimesi bunun zıddı olan “zâlim” anlamına da gelmektedir.287
Kindî, Göklerin Allah’a Secde ve İtaat Edişi Üzerine (Risâle fî’l-İbâne an Sucûdi’l-Cirmi’lAksâ) adlı risâlesinde “Yıldız ve ağaç secde ederler”288 meâlindeki âyeti aklın verileri ile te’vil
etmeye çalışmış, bu âyeti yukarıda belirttiği kurallar çerçevesinde ele alarak nasıl anlaşılması
gerektiğini izah etmiş ve böylece ilahî bilginin ya da Peygamber’in getirdiklerinin aklî verilerle
uyuştuğunu ispatlama denemesinde bulunmuştur.
Aslında Kindî, yukarıdaki âyetin yüzeysel bir bakışla ele alındığında aklın verileriyle uyuşmaz
göründüğünün farkındadır. Çünkü yıldız ve ağacın -secde kelimesinin Arap dilindeki namazda
alnı, elleri ve dizleri yere koymak manası düşünüldüğünde- secde etmediğini her akıl sahibi
yakinen bilmektedir. Bununla birlikte secde kelimesi eşadlı bir kelime (teşâbuhu’l-esmâ)
olduğundan başka anlama daha gelmektedir ki bu alın, el ve dizler söz konusu olmaksızın ‘itaat
etme’ manasıdır. Secde namaz dışında itaat anlamını taşımaktadır.289
Kindî, ünlü bir şâirin bir beytinde “Gassan, Türk, bir bölük Acem ve Kâbul yararını umdukları
için ona secde ederler” sözünü delil getirerek karineyle buradaki secde kelimesinin mutlaka
itaat anlamına geleceğini ortaya koymaktadır. Çünkü şâirin namazdaki secdeyi kastetmiş
olması imkansızdır. Onun “sucûdun leh” ifadesi sürekli secdeye delalet eder; oysa namaz
secdesi sürekli değildir. O halde şâir, onların itaatini kastetmiş olmaktadır.

287 Kindî,

a. g. e., s. 113-114.
55/6.
289 Kindî, a. g. e., s. 114.
288 er-Rahman,
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İtaatin (tâat), eksiklikten mükemmele doğru gidiş, büyüyüp çoğalma ve güç halinden fiil
alanına çıkma anlamına da gelebileceğini belirten Kindî, bununla ilgili olarak Arap dilindeki
çeşitli kullanımları örnek göstermektedir. Bununla birlikte itaat, Arap dilinde âmirin verdiği
emri eksiksiz yerine getirme manası da taşımaktadır. Üzerinde durulan âyette eksikten tamama
doğru gidiş söz konusu olmadığına göre, itaatin manası âmirin emrini yerine getirmekten ibaret
olmaktadır. Çünkü âmirin emrini yerine getirmek ancak irade (ihtiyâr) ile olur; irade ise nefsi
yetkin olanlar için, yani düşünen varlıklar için geçerlidir. O halde Gezegenler (el-eşhâsu’lâliye) söz konusu olunca, secdeye âmirin emrine itaat etme anlamının dışında başka bir anlam
verme ihtimali kalmamaktadır. Çünkü onlar namaz secdesini yapacak organlara sahip değildir.
Gezegenlerde oluş ve başkalaşma, dolayısıyla eksiklikten tamama doğru intikal mümkün
olmadığı için onlar itaat eden varlıklardandır. Kindî, burada başkalaşmadan kastettiğinin sadece
yüklemlerin (niteliklerin) değişikliğe uğraması; oluştan kastının da konunun (cevherin)
değişikliğe uğraması olduğunu da ayrıca vurgulamaktadır.
Kindî, bu açıklamalardan sonra gezegenlerin şânı yüce Âmir’in emrine itaat ettiklerinin çok
açık olduğunu belirtmek gayesiyle bir takım nedenler sıralamaya devam etmektedir. Ona göre
gezegenler değişikliğe uğramadan uzaya dağılmış olarak hareket etmek zorundadırlar. Onların
bu gayeye yönelik hareketleri, çok uzun bir geçmişten beri devam etmektedir. Gezegenlerin
hareketi sonucunda mevsimler değişmekte, mevsimlerin değişmesiyle de bütün hayatî
faaliyetler tamamlanmakta, her çeşit oluş ve bozuluş meydana gelmektedir. Demek ki onlar bir
tek emre tâbidirler ve Yaratıcı’ları var ettiği sürece o emrin dışına çıkamazlar. Her olanın oluşu
O’nun irâdesiyledir. Gezegenlerin hiç sapma göstermeden düzenli hareketleri de O’nun
iradesiyle olmaktadır. O halde Gezegenler, Yaratıcı’larının irâdesi doğrultusunda O’na itaat
etmektedir. Bu irâde, onların muazzam varlıklarının devamı ve hareketleri sonucunda oluşan
varlıkların bekâsı için itaati gerekli kılmıştır.290
Yukarıdaki örnekte görüleceği gibi bu çerçevede Kindî, nassları sembolik veya rumuzlu olarak
görmemekte ve te’vil noktasında dilin yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmakta, dilin sınırlarını aşan
bir yorumlamada bulunmamaktadır. O, “âdil” “secde” ve “itaat” kelimeleri üzerindeki
açıklamalarından anlaşılacağı gibi, “yıldız ve ağaç secde ederler” âyetini dildeki bir kelimenin
ya da bir ismin farklı anlamlar için kullanılabileceği gerçeğinden hareketle te’vile
çalışmaktadır. Bu konu Usûl-i Fıkh’ın ve tefsir ilminin lafz-ı müşterek, el-ismu’l-müşterek ve

290 Kindî,

a. g. e., s. 114-115.

168

vucûh ve’n-nezâir bahislerinde önemli bir yer tutmakta dil ile ilgili çalışmalarda temel
konulardan biri olmaktadır.

Bir ismin ya da bir kelimenin farklı manalara geldiği durumlarda belirli bir yerde kullanımı
halinde sadece bir mana mı yoksa birden çok mana mı kastedilmektedir tartışmasında
Kindî’nin, bir kelimenin bir yerde tek bir anlamının olabileceğini kabul eder olduğu
görünmekte ve diğer muhtemel anlamların dışarıda tutulması görüşünü savunduğu
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte onun, tercih edilen anlamın bir karine ile tespitini de gerekli
bulduğu mezkur âyeti te’vilinde ortaya çıkmaktadır.
Nitekim Kindî, yukarıda zikredilen beyitte geçen “secde” kelimesinin mutlaka itaat anlamına
geldiğini aklî bir karine ile ortaya koymakta, şâirin namazdaki secdeyi kastetmiş olmasının
imkansız olduğunu, çünkü “sucûdun leh” ifadesinin sürekli secdeye delalet etmekte olup namaz
secdesinin sürekli olmadığı, dolayısı ile şâirin, onların itaatini kastetmiş olabileceğini
söylemektedir.
Yine o, itaatin de eksiklikten mükemmele doğru gidiş anlamı ile âmirin verdiği emri eksiksiz
yerine getirme şeklinde iki manasının olduğunu belirtmekte, üzerinde durulan âyette eksikten
tamama doğru gidiş söz konusu olmadığına göre, itaatin manasının âmirin emrini yerine
getirmekten ibaret olması gerektiğini söylemektedir. Çünkü onun belirttiğine göre âmirin
emrini yerine getirmek ancak irade ile olur; irade ise nefsi yetkin olanlar için yani düşünen
varlıklar için geçerlidir. O halde Gezegenler söz konusu olunca secdeye, âmirin emrine itaat
etme anlamının dışında başka bir anlam verme ihtimali kalmamaktadır. Çünkü onlar namaz
secdesini yapacak organlara sahip değildir. İşte tüm bunlar Kindî’ye göre itaatin “âmirin verdiği
emri eksiksiz yerine getirme” şeklinde anlaşılması için aklî birer karine olmakta, bu yüzden de
âyet böyle bir şekilde te’vil edilip anlaşılmalıdır.
Görüldüğü gibi dil, Kindî için anlamı tespit ve âyetleri te’vilde önemli bir belirleyici olmakta,
birden çok anlama gelen bir kelimenin hangi anlamının esas alınacağı noktasında mutlaka bir
karineye dayanmak gerektiği tartışılmaz bir duruma gelmektedir. Burada dikkati çeken bir
başka nokta da Kindî’nin aklî veya felsefi bilgiyi karine olarak kullanarak anlamın tespitinde
önemli bir veri ve vahyî bilginin açıklanmasında da bir açıklayıcı olarak kullanması durumudur.
Yukarıdaki mezkûr âyetin te’vili etrafında Kindî’nin vermiş olduğu açıklamalar dikkate
alındığında onun Gezegenler ile ilgili yapmış olduğu tespitler ve vermiş olduğu bilgiler anlamın
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tespiti yanında, vahyî bilgi ile felsefî bilgi arasındaki ilişki ve uzlaştırmayı da onun ne kadar
ustaca gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte üzerinde önemle durulması
gereken husus onun, dili aslî belirleyici olarak görmesi ve dilin sınırlarını aşacak bir te’vil
teşebbüsünde bulunmamış olmasıdır. İşte bu aynı zamanda onu diğer filozoflardan ayırdeden
temel noktalardan da birini oluşturmaktadır.
Sahih ve doğru bir yöntemle elde edilmiş aklî bilgi ile gerçek vahyî bilgi arasında bir çelişki
olamayacağını vurgulayan Kindî’ye göre, akla dayalı felsefî bilgi ile vahye dayalı dinî bilgi
hem aynı hakikati ifade etmekte hem de aynı konu ve gâyeye sahip bulunmaktadır. Ancak
burada şöyle bir soru akla gelmektedir: Eğer felsefî/aklî bilgi ile ilahî/vahyî bilgi hem konu ve
gâye açısından hem de hakikati temsil etmeleri açısından bir ortaklık teşkil ediyorlarsa vahyî
bilgiye ya da dine niçin ihtiyaç hasıl olmaktadır? Peygamberler aracılığı ile böyle bir bilginin
insanlara iletilmesinin anlamı ve değeri nedir?
Kindî, yukarıda ortaya konulmaya çalışıldığı gibi, beşerî bilginin belli bir süreç içerisinde
gerçekleştiği, kümülatif bir yapı arzettiği, bazı bilgilerin gözden kaçırılabileceği gibi durumlar
taşıdığı görüşündedir. Buna mukabil vahyî bilgi tamamlanmış, açık ve seçik bir halde gelmekte,
kendisini elde etme noktasında her hangi bir sürece, zamana ve çabaya gerek duyulmamaktadır.
Bu noktadan bakıldığında vahyî bilginin luzumu ortaya çıkmakta ve insanların ona olan ihtiyacı
kendisini belli etmektedir. Bu çerçevede söylenebilecek bir diğer husus ise vahyî bilginin felsefî
bilgiyi kontrole tâbi tutması yönündeki fonksiyonuyla alakalı görünmektedir. Bu hususla ilgili
olarak Kindî’nin her hangi bir açıklaması olmamakla birlikte -hatta zaman zaman çelişik
tutumlar sergilemiş olmasına rağmen- onun bazı ifade ve ortaya koyduğu tutumlarından vahyî
bilgiye böylesi bir fonksiyon yüklediği izlenimi edinilmektedir. Mesela onun Meşşaî felsefe
geleneğine rağmen evrenin yoktan yaratılmış olduğunu291 ve âhiretteki haşrin bedensel
olacağını ispatlama girişimleri292 vahye aykırı bulduğu kimi noktalarda vahyî bilgiyi esas
aldığını ya da en azından felsefe geleneği içerisinden bu konularla ilgili olarak vahiy ile uyuşan
görüşleri seçtiğini gösterir bir mahiyet arzetmektedir. Yine onun insanın “küçük âlem” olduğu
yönündeki açıklamaları sadedinde “Tam kudret sahibi Allah’ın tümüyle kozmik varlığı
evrendeki her şeyin tümüyle kendisinde bulunduğu bir tek canlı şeklinde yarattığını kim inkar
edebilir? Nitekim bir tek insanda bunların hepsi vardır. Kitabımızın baş tarafında söylediğimiz
291 Kindî,
292 Kindî,

a. g. e., s. 13 vd.
a. g. e., s. 160 vd.
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gibi özellikle sâdık Muhammed’in getirdiği mesaj bu görüşe ters düşmüyorsa...”293 şeklindeki
izahatları da onun, vahyî bilgiye felsefî bilgiyi kontrol eden bir işlev yüklediği görüşünü
kuvvetlendirmektedir.

293 Kindî,

a. g. e., s. 125.

171

KAYNAKLAR
Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed.), İslam Felsefesine Giriş, çev. M. Cüneyt Kaya,
(İstanbul: Küre Yayınları, 2007).
Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ
Örneği (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2008).
Mahmut Kaya, “Felsefe”, DİA, XII.
F. E. Peters, “Philosophia”, Greek Philosophıcal Terms, A Historical Lexicon (New York
1967).
Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak (İstanbul 1989).
Charles E. Butterworth, “Al-Kindî and the Beginnings of Islamic Philosophy”, The Political
Aspects of Islamic Philosophy (U.S.A. 1992).
Kasım Turhan, Âmirî ve Felsefesi (İstanbul 1992).
Hisam Muhyiddin el-Alusî, Felsefetu’l-Kindî (Beyrut 1985).
John Cottingham, Akılcılık (İstanbul 1995), çev. Bülent Gözkân.
Dominic J. O’Meara, “Philosophy”, The Oxford Dictionary of Byzantium, III, ed. Alexander P.
Kazhdan (Oxford 1991).
John Passmore, “Philosophy”, The Encyclopedia of Philosophy, VI (U.S.A. 1972).
Kindî, Felsefî Risâleler, çeviri ve inceleme: Mahmut Kaya (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994).
Ebû Rîde, Resâilü’l-Kindî el-Felsefiyye (Kâhire1953).
er-Râzî “Filozofça Yaşama”, çev. Mahmut Kaya, Felsefe Arkivi (İstanbul 1990).

Ebu’l-Hasan el-Âmirî, Kitâbu’l-İ’lâm bi Menâkıbi’l-İslâm.
İbn Miskeveyh, el-Fevzu’l-Asgar, nşr. Sâlih Udeyme, Fr. çev. R. Arnaldez (Yer yok 1987).
İbn Hazm, “er-Red ale’l-Kindî el-Feylesûf”, th. İhsan Abbas, Resâil İbn Hazm el-Endelusî, IV
içerisinde (Beyrut 1983).
Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed.), İslam Felsefesine Giriş, çev. M. Cüneyt Kaya,
(İstanbul: Küre Yayınları, 2007).
Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ
Örneği (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2008).
İlhan Kutluer, İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İstanbul 1986).

172

F. E. Peters, Greek Philosophıcal Terms, A Historical Lexicon (New York 1967).
Hisam Muhyiddin el-Alusî, Felsefetu’l-Kindî (Beyrut 1985).
Kindî, Felsefî Risâleler, çeviri ve inceleme: Mahmut Kaya (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994).

173

BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Kindî hakkında söylenemez?
A. İslâm Meşşâî Okulunun kurucusudur.
B. Bir çok eseri tercüme etmiştir.
C. Arapların filozofu diye anılır.
D. Tercüme hareketi içerisinde önemli görevler üstlenmiştir.
E. Eğitimini Bağdat’ta almıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin eserlerinin sayısını yaklaşık olarak verir?
A. 20

B. 50

C. 160

D. 200

E. 270

3. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin eserleri ve felsefesi hakkında doğru bir yargıyı dile
getirir?
A. Felsefenin sadece belirli/sınırlı alanlarında eser vermiştir.
B. Onun eserlerinin Yunan felsefe geleneği ile bir ilişkisi yoktur.
C. Eserlerinde Kur’ân’ın felsefî yorumuna yer vermiştir.
D. Onun felsefesinin Kelâm geleneğiyle irtibatı söz konusu değildir.
E. Onun eserlerinin çoğu kayıptır.
4. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin felsefe tanımları arasında yer almaz?
A. felsefe, insanın, gücü yettiği ölçüde yüce Allah’ın fiillerine benzemesidir.
B. felsefe, ölümü tercih etmektir.
C. felsefe, sanatların sanatı ve hikmetlerin hikmetidir.
D. felsefe, keskin görüş sahibi olmaktır.
E. felsefe, insanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini, mâhiyet ve
sebeplerini bilmesidir.
5. Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kindî’nin ilimler tasnifi içerisinde yer almaz?
A. Matematik bilimler

B. Psikoloji

C. Metafizik
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D. Tarih

E. Siyaset

6. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin metafizik düşüncesini yansıtmaz?
A. Metafizik, Tanrı’yı ele alan bir bilimdir.
B. Metafiziğin bir diğer adı İlk Felsefedir.
C. Âlemdeki varlıklar bir yönden ‘bir’, bir başka yönden ‘çok’tur.
D. Tanrı’dan başka varlıklara ‘fâil’ denmesi mecazîdir.
E. Tanrı, cinstir.
7. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin Tanrı hakkındaki düşüncesine uygun düşmez?
A. Tanrı, İlk Gerçek’tir.
B. Tanrı, gerçek surete sahiptir.
C. Tanrı, gerçek ‘bir’dir.
D. Tanrı nicelik ve nitelik kategorilerine sahip değildir.
E. Tanrı, izafet kategorisine sahip değildir.
8. “Kindî, ezelî âlem fikrini……………………….”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. reddeder.

B. geliştirir.

D. Kur’ân’la uyumlu bir tarzda ele alır.

E. yeniden formüle eder.

C. merkezî bir konuma yerleştirir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin sebeplilik düşüncesi hakkında doğru bir yargıyı dile getirmez?
A. Varlık ve varoluş, sebeplilik hiyerarşisi/sıradüzeni içerisinde ele alınmalıdır.
B. Tanrı, yakın fâil sebeptir.
C. Fâil sebep, yakın ve uzak fail sebep olmak üzere ikiye ayrılır.
D. Bu dünyadaki oluş ve bozuluşun yakın sebebi gök küreleridir.
E. İkincil sebepler, gerçek anlamda bir fiilde bulunmazlar.
10. “Evrendeki bütün sebepler,………………………………………”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. bağımsız bir güç olarak etkide bulunurlar.

B. Tanrı’ya bağlıdırlar.

D. uzak sebep olarak düşünülebilir.

E. gerçek anlamda ‘bir’dir.

C. gerçek etkin güçtürler.

CEVAPLAR: 1 B, 2 E, 3 E, 4 D, 5 D, 6 E, 7 B, 8 A, 9 B, 10 B
1. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin nefs tanımını yansıtmaz?
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A. Nefis, canlının aklî, gayr-i maddî formundan ibarettir.
B. Nefis, canlılık yeteneği bulunan ve organı olan tabiî bir cismin tamamlanmış halidir.
C. Nefis, bilkuvve canlılığa sahip olan tabiî bir cismin ilk yetkinliğidir.
D. Nefis, kendiliğinden hareket eden aklî bir cevherdir.
E. Nefis, insanın alçalmasına sebep olan bir güçtür.
2. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’ye göre insanî nefsin güçleri arasında yer alır?
A. Düşünme gücü
B. Yönetme gücü
C. İntikam gücü
D. Duygusal güç
E. Sevme gücü.
3. Aşağıdaki filozof guruplarından hangisi Kindî’nin nefs teorisinde etkili olmuştur?
A. Demokritos, Platon, Aristoteles
B. Platon, Aristoteles, Plotinus
C. Thales, Pisagor, Platon
D. Parmanides, Platon, Aristoteles
E. Demokritos, Pisagor, Plotinus
4. Aşağıdakilerden hangisi insana ait algıların kaynağını verir?
A. Akıl ve hayâl gücü
B. Hayâl ve vehim gücü
C. Akıl ve duyu gücü
D. Duyu ve idrak gücü
E. İdrak ve ortak duyu gücü.
5. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’ye göre aklın verdiği bilgi türünü ifade eder?
A. Küllî bilgi

B. Cüz’î bilgi C. Tekil bilgi

D. Somut bilgi

E. Değişenin bilgisi

6. Kindî’ye göre “ikinci cevherlerin bilgisi”ni insanın hangi gücü verir?
A. Duyu gücü

B. Akıl gücü

C. Ortak duyu gücü
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D. Tasarlama gücü

E. Hayâl gücü

7. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin akıl tasnifi içerisinde yer almaz?
A. Sürekli fiil halinde bulunan akıl
B. Beyânî akıl
C. Müstefâd akıl
D. Ortak akıl
E. Güç halinde bulunan akıl.
8. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin ilim tanımını verir?
A. Bir şeyin dış görünüşüne bakarak karar verme
B. Hakikatleri üzere eşyayı bulma
C. İlk cevherleri kavrama
D. İyi ile kötüyü birbirinden ayırma
E. En son sebebe ulaşma.
9. “Kindî’ye göre bilgi………………………………………bir yapı arzeder”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Göreceli

B. Değişken

C. birikimsel

D. parçacı

E. dönüşümlü

10. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin felsefî düşüncesini yansıtmaz?
A. Felsefî bilgi de ilahî bilgi de hakikati verir.
B. İlahî bilgi, beşerî bilgiden üstündür.
C. Te’vîl, vahyî bilginin doğru bir biçimde anlaşılması için son derece önemlidir.
D. Bedensel haşir imkansızdır.
E. Âlem yoktan yaratılmıştır.

CEVAPLAR: 1 E, 2 A, 3 B, 4 C, 5 A, 6 B, 7 D, 8 B, 9 C, 10 D
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Kindî’nin önce İslâm felsefe geleneği içerisinde önemli bir konu olan nefs teorisi ele
alınarak, daha sonra da özellikle aklın anlamı, bir bilgi türü olarak aklî bilgi ve oluşumu ile
vahyî bilgi işlendi. Böylece bu derste Kindî’nin bilen özne olarak insana bakışı, insanî bilgi
türü olarak aklî bilgiye yaklaşımı ve ilahî bilgi olarak vahyî bilgiye yüklediği anlam ve değer
gösterilmiş oldu. Ayrıca burada Kindî’ye göre insanî bilgi olan aklî bilgi ile ilahî bilgi olan
vahyî bilgi arasında bir çelişki olmadığı da aktarılmaya çalışıldı.
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7. FÂRÂBÎ VE FELSEFESİ

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Fârâbî’nin hayatı, eserleri ve felsefesi; metafizikte Tanrı ve varlık ile
epistemolojide bilgi ve kesinlik ile ilgili görüşleri belirginleştirilecek öğrenilecektir.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Fârâbî’nin
görüşleri

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Genel görüşlerinin varlık ve
Filozofun genel felsefi
bilgi gibi farklı konulara
felsefi görüşlerini öğrenmek, farklı uygulandığında nasıl
felsefi disiplinlerde
dönüştüğü gösterilerek,
yansımasını farkedebilmek. Fârâbî’ye has olan yaklaşım
öngörülebilir kılınacaktır.
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Fârâbî’nin hayatı



Fârâbî’nin eserleri



Varlık



Tanrı



Tanrı-âlem ilişkisi



Varlıklar hiyerarşisi



Bilginin mâhiyeti



Duyusal ve aklî bilgi



Kesin bilginin koşulları
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7. FÂRÂBÎ VE FELSEFESİ

7. 1. Hayatı ve Eserleri

Kindî’den sonra İslâmî dönemin ikinci en önemli filozofu olan Ebû Nasr Muhammed b.
Muhammed el-Fârâbî’nin hayatı ve ailesi hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir.
Ailesinin kökeni Fârâb/Horasan veya Faryâb/Türkistan şeklinde kaydedilmektedir. Babasının
Türk asıllı bir kumandan olduğu nakledilmektedir. Hayatının büyük bir bölümünü Bağdat’ta
geçirmiş ve eserlerinin önemli bir kısmını burada kaleme almıştır. Bağdat’ta Hıristiyan papaz
Yuhanna b. Haylân’dan mantık, özellikle de İkinci Analitikler’e kadar Organon’u okuduğunu
kendisi söylemektedir. Fârâbî’nin en önemli talebesi Hıristiyan Yahyâ b. ‘Adî’dir. O, Bağdat’ta
Hıristiyan ilim adamlarıyla yakın bir ilişki içinde olduğu gibi, Abbasî sarayından bazı
kimselerle de irtibat halinde olmuştur. Nitekim o, Musiki Üzerine Büyük Kitap’ını, Halife
Râzî’nin (slt. 934-940) vezirlerinden Ebû Ca‘fer el-Kerhî için kaleme almıştır. Fârâbî, milattan
sonra 942’de Dımeşk/Suriye’ye gitmek üzere Bağdat’tan ayrılmıştır. Ayrıca o, bir süre de
Hamdanî prensi Seyfüddevle’nin ikamet ettiği Halep’te yaşamıştır. 948-949 civarında Fârâbî,
Mısır’ı ziyaret etmiştir. Onun bundan kısa bir süre sonra Dımeşk’e geri döndüğü
anlaşılmaktadır. Zira o, 950-951 tarihinde Seyfüddevle’nin “koruması altında” vefat etmiştir.
İslâm Meşşâîliği içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve İslâm felsefesine son derece
esaslı ve orijinal katkılar yapan Fârâbî, her şeyden önce sistematik ve sentezci bir filozoftur.
Onun felsefî sistemi, kendisinden sonraki İslâm felsefesinin bütün temel meseleleri için bir
kalkış noktası oluşturmaktadır. ‘İlk Muallim’ olarak anılan Aristoteles’ten sonra ‘İkinci
Muallim’ olarak görülen Fârâbî’nin felsefî eğitime dair özel metodu, başta talebesi Yahyâ b.
‘Adî olmak üzere Bağdat Okulu tarafından devam ettirilmiştir. Ayrıca Fârâbî’nin eserleri, İbn
Bâcce ve İbn Rüşd başta olmak üzere çok sayıda Endülüslü filozof ve ilim adamları için de bir
hareket noktası teşkil etmiştir. Yine onun İbn Sînâ üzerinde de etkisi büyüktür.
Fârâbî’nin eserleri genel olarak üç bölüme ayrılabilir:

1. Felsefeye giriş kitapları: Bu guruba onun bazı ahlâk eserleri (Mutluluğu Elde Etmek
(Tahsîlü’s-sa‘âde) gibi) ile Platon ve Aristoteles’in eserlerine dair çalışmaları (Eflâtun’un
Felsefesi ve Aristoteles’in Felsefesi adlı kitapları gibi) ve mantık tahsili için temel giriş eserleri
(Mantıkta Kullanılan Terimler gibi) girmektedir.
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2. Kaleme aldığı şerhler ve yeniden ifadelendirmeler: Bu guruba da onun Aristoteles’in
Nikomakhos’a Ahlâk ve Aristotelesçi mantık külliyatı olan Organon’un tamamına yazdığı
şerhler ve yeniden ifadelendirmeleri girmektedir. Ayrıca Porphyry’nin mantığa genel girişi olan
Isagoge adlı eserinin Fârâbî tarafından yeniden ifadelendirilmesi de bu gurupta yer almaktadır.
Bu guruptaki çalışmalarıyla Fârâbî, sadece belirli bir geleneği sürdürmemiş, aynı zamanda bunu
geliştirmiş ve özgün katkılarda bulunmuştur.
3. Felsefenin geneline dair bütüncül orijinal eserler: Bu gurup içerisine ise, onun Kitâbu Ârâ-i
ehli’l-medîneti’l-fâzıla (Erdemli Şehir Ehlinin Görüşleri) ve Mebâdiü’l-mevcûdât (Varlıkların
İlkeleri) gibi eserleri girmektedir.294

7. 2. Metafizik

Metafizik, Fârâbî’nin felsefî ilimler sistemi içerisinde en üst konuma sahiptir. O, İhsâ’da en
önemli felsefî disiplin olarak gördüğü metafiziğin bölümlerini ve konularını ele alır. Burada
metafizik üç ana bölümden oluşmaktadır:

1. Varlıkları ve onların genel niteliklerini varlık olmaları bakımından ele alıp inceleyen ontoloji
bölümü.

2. Cüz’î-nazarî ilimlerdeki (fizik ve matematik ilimler gibi) burhânların (kesin kanıtların)
prensipleri ile mantık, matematik ve fiziğin ilkelerini araştıran ve cüz’î-nazarî bilimlerin
sağlıklı bir zemine oturtularak konularının belirlenmesini sağlayan bölüm.

3. Cisim olmayan ve cisimde de bulunmayan varlıkları araştıran bölüm. Bu bölüm içerisinde
Allah Teâlâ’nın varlığı ve sıfatları incelendiği gibi, O’nun hiyerarşik bir düzene sahip kâinatın
en yücesi oluşu ve melekût âlemi, kozmoloji, kozmogoni gibi konular da ele alınmaktadır. Bu
bölüm esasen metafiziğin ilahiyat/teoloji bölümüne karşılık gelmektedir.

Fârâbî metafizik ilminin, Allah ve O’nun evrenle ilişkisi hakkındaki her türlü yanlış anlayış ve
görüşlerin düzelticisi ve bu konularla ilgili doğru bilginin ölçüsü olduğunu kaydeder.295

294
David C. Reisman, “Fârâbî ve Felsefe Müfredatı”, İslam Felsefesine Giriş, ed. Peter Adamson,
Richard C. Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 59-62.
295 Fârâbî, İhsâu’l-‘ulûm, nşr. Osman Muhammed Emîn (Mısır 1931), s. 60 vd.
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Fârâbî’nin metafizik sisteminde Tanrı, merkezî bir yere sahiptir. İlk Varlık ve İlk Gerçek olan
Tanrı, bütün eksikliklerden münezzeh olup en üstün ve yüce varlıktır. O’nun varlığı başkasına
bağlı olmadığı gibi, varlığının devam etmesi de bir başkasına dayanmaz. O’ndan daha önce var
olan bir varlık yoktur; bundan dolayıdır ki, Tanrı, İlk’tir. Bütün diğer varolanlar O’nun varlık
vermesiyle varolduğundan O, aynı zamanda İlk Sebep’tir. O’nun hiçbir sebebi de yoktur.
Kendisinde hiçbir potansiyelliğin, yetkinleşmemiş bir durumun, bilkuvveliğin bulunmadığı
Tanrı, her bakımdan bilfiildir, tamdır, kendi kendine yeterlidir ve mutlak kemâl sahibidir.
O’nun kemâlinden daha yüksek bir kemâlin mevcudiyeti bir yana bunun düşünülmesi dâhi
imkansızdır.
Zıddı ve dengi olmayıp ‘Bir’ olan Tanrı’nın cinsi, türü, ayırımı, maddesi ve formu yoktur. Bu
sebeple O, cüzlere sahip değildir ve bölünme kabul etmez. Aynı şekilde cinsi, türü, ayırımı vs.
olmadığı için O’nun tanımlanabilmesi de imkansızdır. Bunlara ilave olarak Tanrı, ‘bir’, hikmet
ve hayat sahibidir. Ancak bu kemâl bildiren tüm sıfatlar O’nun özüne/zâtına ‘ilave’ sıfatlar
olmayıp bizzat özünden ibarettir, yani özünün kendisidir. Tanrı’nın zâtından ayrı her hangi bir
niteliği yoktur. Yine Tanrı, madde olmadığı ve maddeyle birleşmediği için özü itibariyle
Akıldır. Aynı şekilde Tanrı, Ma‘kûldür (Akledilen); çünkü O, ezelden beri vasıtasız olarak
kendisini kavrar ve düşünür. O, kendisini aklettiğinden Âkildir (Akleden). Böylece Tanrı aynı
anda Akıl, Ma‘kûl ve Âkil olmaktadır.
İlk Sebep olan Tanrı, Fârâbî’ye göre bütün varlıkların varoluşlarının ilkesi ve sebebidir. Fârâbî,
âlemin Tanrı tarafından var kılınışını Aristoteles’te bulunmayan ve fakat Yeni-Platoncu
gelenekte mevcut bulunan sudûr/taşma teorisiyle açıklar. O, bu teoriyi İslâm’ın yaratma
doktrinini bilimsel olarak izah etmede bir zemin olarak kullanır. Bir var etme türü olarak sudûr,
bütün varolanların Tanrı’nın varlığından zorunlu olarak çıktığını ifade eder. Tanrı’nın
mükemmel varlığından meydana gelen varlık taşması ezelîdir, ezelde vuku bulmuştur.
Tanrı’nın varlığı ile evrenin varlığı arasında zaman bakımından değil, varlık bakımından bir
öncelik-sonralık vardır. Bu şu anlama gelir: Ezelî olan Tanrı, yaratmayı ezelde
gerçekleştirmiştir. Yani Tanrı, belirli bir zaman beklemiş de daha sonra yaratmayı
gerçekleştirmiş değildir. Aksine Tanrı ezelî olduğu gibi, O’ndan varlığın taşması da ezelîdir.
Tanrı’nın var olup da evrenin var olmadığı bir durumu düşünmek mümkün değildir. Burada
Tanrı ile ilk yaratılan varlık arasında zamansal bir fasıla yoktur. Demek ki, âlem ezelîdir. Ancak
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âlem, varlık bakımından Tanrı’dan sonra gelmektedir. Çünkü Tanrı İlk Varlık’tır ve diğer bütün
varlıklar O’nun varlığı sebebiyle vücut bulmuştur.296
Fârâbî bütün varlık şeması içerisinde altı ilke belirler. Bunlar aynı zamanda bütün varolanların
sebebi ve ilkesidirler. Tanrı İlk Sebep olması hasebiyle bütün varlıkların nihai sebebidir. Ancak
varlıklarını İlk Sebep’ten alan ve başka varlıkların oluşumuna yol açan ikincil sebepler de
bulunmaktadır. Varlıktaki oluş, Tanrı’dan aşağıya doğru bir sebepler ve ilkeler zinciriyle
kendini gösterir. Bu sebepler ve ilkeler, hiyerarşik olarak şu şekilde sıralanmaktadır:
1. İlk Sebep (Tanrı)
2. İkincil Sebepler (Gayr-i maddî akıllar)
3. Ay-altı dünyayı idare eden Faal Akıl
4. Nefs
5. Suret
6. Madde
Fârâbî’nin sudurcu yaratma anlayışı içerisinde varlıkların oluşumu şu şekilde gerçekleşir: İlk
Sebeb’in kendisini düşünmesi ve bilmesi sonucunda O’ndan İlk Akıl sudûr etmektedir. İlk
Akıl’ın İlk Sebeb’i düşünmesiyle İkinci Akıl; kendisini düşünmesiyle de bu İkinci Akıl’ın
irtibatlı olduğu en uzak gök (ilk gök) meydana gelir. Sonra İkinci Akıl’ın İlk Sebeb’i idrak
etmesiyle Üçüncü Akıl; kendi özünü idrak etmesiyle de sabit yıldızlar göğü meydana gelir. Bu
sudur süreci, birbiri ardınca Onuncu Akıl (Faal Akıl) ve ona tekabül eden Ay küresi
(Dokuzuncu küre) meydana gelinceye kadar devam eder. Her akıl Fârâbî zamanında bilinen
gezegenlerden birisiyle ilişkilidir. Bunlar Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve
Ay’dır.
Faal Akıl ile birlikte kozmik akıllar dizisi sona erer. Aynı şekilde Ay küresi ile de semavî
küreler dizisi tamamlanmış olur. Semavî bölgenin altında, Faal Akıl tarafından yönetilen Arz
küresi/Dünya bulunmaktadır. Burada gelişme ve varoluş süreci semavî bölgenin/Ay-üstü
âlemin aksine noksandan daha mükemmele, basitten daha karmaşığa doğru bir seyir izler. En
aşağı seviyede gök cisimlerinin etkisiyle meydana gelmiş, Ay-altı âlemdeki varlıkların ortak

296

Geniş bilgi için bk. Yaşar Aydınlı, Fârâbî (İstanbul: İSAM, 2008), 71 vd.
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unsuru olan ilk madde yer alır, onu dört unsur (hava, su, toprak, ateş), madenler, bitkiler,
hayvanlar ve nihayet arz üzerindeki en üstün varlık olan insan takip eder. İnsanın varlık
buluşuyla birlikte hiyerarşik gelişme süreci kemâl noktasına varır.297

Fârâbî, antik dönem bilimsel ve felsefî birikiminden yararlanarak geliştirdiği bu sudur teorisini
yer yer dinî terminoloji ile birleştirir. Nitekim o, Akıllara melekler denilebileceğini belirtir.
Yine o, Faal Akıl’ın Kutsal Ruh yani vahiy meleği olarak adlandırılmasında da bir beis görmez.
Fârâbî’ye göre Faal Akıl ile daha önce gelen akıllar arasında bir fark mevcuttur. Şöyle ki, daha
önceki akıllar, hem kendilerinden sonra gelen aklı hem de o aklın nefs ve semavî feleğini
meydana getirirken Faal Akıl, aşağısındaki dünyada sadece insan aklını etkilemektedir. Ay-altı
dünyadaki madde ve suret ise semavî feleklerin hareketindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır.
Ay-üstü âlem ile Ay-altı âlem arasında da fark vardır. Ay-altı dünyada, bileşiklik her varlık
türünün temel özelliğidir. Suret ve madde –ki, bunlar ancak birlikte varolabilir- var oluşun en
alt düzeydeki ilkeleridir ve birlikte maddî cevheri oluşturmaktadırlar. Madde, bir şey olma
istidadındaki salt kuvveden ibarettir. Suret ise, maddi cevheri bilfiil o şey haline getiren
sebeptir.298

7. 3. Bilgi Teorisi

Fârâbî insanın fiziksel varlıklar hakkında olduğu gibi metafiziksel varlıklar hakkında da bilgi
sahibi olabileceği görüşündedir. Ona göre insan maddî/cisimsel dünyaya dair bilgi elde
edebildiği gibi manevî/gayr-i cismanî alana dair de bilgi elde edebilir. Dahası insan, iyi-kötü,
güzel-çirkin gibi değerler alanı hakkında da bilgi sahibi olabilir. Bu çerçevede o, duyuları bilgi
kaynağı olarak gördüğü gibi aklı da bilgi kaynağı olarak görür. Fakat onun açısından asıl bilgi
aklî bilgidir.
Fârâbî, insanın akla sahip olması sebebiyle insan olduğunu belirterek ondaki en değerli şeyin
de bu akıl olduğunu kaydeder.299 O, kuvve-i nâtıka (düşünme gücü) olarak da adlandırdığı aklı,
297

Fârâbî, Kitâbu Ârâ-i ehli’l-medîneti’l-fâzıla, nşr. A. Nasri Nâdir (Beyrut 1986), s. 61 vd.
David C. Reisman, “Fârâbî ve Felsefe Müfredatı”, İslam Felsefesine Giriş, ed. Peter Adamson,
Richard C. Taylor, çev. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: Küre Yayınları, 2007), 66, 68.
299 Fârâbî, Kitâbu’t-Tenbîh ala Sebîli’s-Sa‘âde, th. Ca‘fer Âl-i Yâsin, el-A‘mâlu’l-Felsefiyye (Beyrut 1992),
s. 259.
298
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akledilirlerin (ma’kûlât) kavranabildiği, güzel ve çirkin şeylerin ayrıştırılabildiği, yararlı ve
zararlının bilinip yapılması ve yapılmaması gerekenlerin düşünülebildiği bir güç olarak ortaya
koymaktadır. O, aklı, ilimlerin ve sanatların elde edilebildiği bir meleke olarak görmektedir.300
Genel anlamda akla idrak gücü de denilebildiğini kaydeden Fârâbî,301 duyu tecrübelerinin aklî
bilginin oluşum sürecinde rol ve işlevinin nasıl temel bir yer işgal ettiğini vurgulamak
sadedinde aklın duyu tecrübelerinden başka bir şey olmadığının altını çizmekte, tecrübeler
ne kadar çok olursa aklın da o kadar kemâle ereceğini söylemektedir. Ona göre yeni doğan bir
çocuk duyu ve idrak vasıtalarına sahip olarak dünyaya gelmekle birlikte Platon’un
savunduğunun aksine duyusal ya da aklî bir bilgiye sahip olarak doğmamaktadır. Yeni doğan
bir çocuktan ancak “potansiyel bir bilen” (âlime bi’l-kuvve) olarak söz etmek mümkündür302.
Kişinin kendisinde bilgi vasıtalarını kullanarak bilgi sahibi olabilmesi ancak belirli bir süreçten
ve kazanımdan sonra gerçekleşmektedir.

Bilginin elde edilmesinde duyulara yaptığı vurguyla birlikte Fârâbî, insan aklında bilginin
ortaya çıkışı hususunda nefsin diğer güçlerinin de önemli bir yer işgal ettiğinin altını
çizmektedir. Ona göre eşyanın sûretlerinin akılda meydana gelişi, bazılarının sandığı gibi
duyuların duyulurlarla (mahsûsât) doğrudan ve aracısız olarak temasa geçmesi sonucu
olmamaktadır. Nefsin güçleri arasında bir takım aracılar vardır ki bunların birbirleriyle ilişkili
olarak faaliyet göstermeleri sonucu akılda bilgiler oluşmaktadır. Fârâbî, duyuların duyulurlarla
teması sonucu duyularda bir kısım sûretlerin meydana geldiğini, bunların ortak duyuya (elhissü’l-müşterek) iletildiğini, ortak duyunun ise bu sûretleri mütehayyile gücüne ilettiğini
belirtmekte; mütehayyile gücünden geçen bu suretlerin saf, açık ve ayrışmış bir vaziyete
getirilmesi için temyiz gücüne iletildiğini ve böyle bir işlemden sonra bunların akla ulaştığını,
bu son aşamayla birlikte aklın onları elde etmiş olduğunu ifade etmektedir.303

Fârâbî, duyu gücünün yaptığı işin, herkesçe bilinen beş duyu (dokunma, tatma, koklama, işitme
ve görme) vasıtasıyla duyulurları (mahsûsât) ve acı ve lezzet veren şeyleri idrak etmek
olduğunu belirtir. Ancak o, duyuların zararlı ile yararlıyı, güzel olan ile çirkin olanı ayırt
300 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s. 87; a.mlf.,

Kitâbu’s-Siyâseti’l-Medeniyye, th. Fevzi Mitri Neccar (Beyrut
1993), s. 33; a.mlf., Telhîsu Nevâmisi Eflâtun, th. Abdurrahman Bedevî, Eflâtun fî’l-İslâm (Beyrut 1982), s. 34.
301 Fârâbî, Tenbîh, s. 259.
302 Fârâbî, Ta‘lîkât, th. Ca’fer Âl-i Yâsin, el-A‘mâlu’l-Felsefiyye (Beyrut 1992), s. 373; a.mlf., Telhîs, s. 34.
303 Fârâbî, Cevâbât li Mesâil Suile Anhâ, th. Ca’fer Âl-i Yâsin, el-A‘mâlu’l-Felsefiyye (Beyrut 1992), s. 338.
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edemeyeceğini söylemektedir.304 Ona göre gerçekte idrak eden, nefsin kendisidir. Duyu
gücünün sadece duyulur şeyleri duyumsaması (ihsâs) ve etkilenmesi söz konusudur. Nefs,
duyulur sûretleri duyularla, akledilir sûretleri de onların duyulur sûretleri vasıtasıyla idrak
etmektedir. Çünkü bu sûretlerin akledilirliği (ma’kûliyye) onların duyulurluğundan
(mahsûsiyye) çıkarılmaktadır.305 Ayrıca nefs, duyulur ve hayaledilir şeyleri bir takım organlar
vasıtasıyla idrak ederken, küllîleri ve aklîleri doğrudan zâtıyla idrak etmektedir.306 Sonuçta
duyular, aklî bilginin oluşumunda önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

Fârâbî, duyuların sadece cüz’iyyâtı (tikelleri) idrak edebildiğini ifade etmektedir. Ona göre
bu cüz’î duyu idraklerinden hareketle akıl, küllîlerin (tümel) bilgisine ulaşmaktadır. Esasen
küllilerin bilgisi tecrübelere dayanmaktadır. Ona göre insan, doğuşundan itibaren duyularıyla
tek tek nesneleri algılamaktadır. Ancak zaman içerisinde dağınık vaziyette oluşan bilgilerin
farkına varıldığında bazıları bunların başlangıçtan itibaren kişinin nefsinde var olduğunu
zannetmektedir. Oysa bu bilgiler duyu idrakleri sonucu oluşmuşlardır. Şu var ki duyular
nesneleri bulundukları şekliyle algıladıkları için duyu bilgileri cüz’îdir; akıl ise duyuların
algıladıklarının ötesinde varlıkları zıtlarıyla birlikte düşünebilmekte, idrak ettiği bilgilerden
analiz ve sentez yoluyla küllî olanın bilgisine ulaşabilmekte ve mukayeseler yaparak yeni
bilgiler üretebilmektedir.307
Ancak her bilgi bu şekilde elde edilmemektedir. Burada şunu kaydetmek gerekmektedir ki
çocuk diğer bilgilerin kendilerine dayandırıldığı zarurî ve küllî ilk ilkeleri (evâil/mebâdi’)
duyuların yardımına başvurmaksızın elde etme kabiliyetindedir. Bundan da öte bu ilk ilkeler
her hangi bir kasıt ve bilinç olmaksızın elde edilmektedir. Çocuğun bu ilk bilgileri elde etmesi
için onun bu istidatta olması yeter sebeptir. O halde bilgilerin elde edilmesinde duyular sadece
vasıtalar olarak karşımıza çıkmaktadır308.

Fârâbî, varlığı kendisi ile kaim olan düşünme gücünün mücerret/gayr-i maddî olması sebebi ile
kendi zâtını doğrudan idrak edebildiğini belirtir. Oysa varlığı başkasına bağlı olan duyu gücü

304 Fârâbî,
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Ta‘lîkât, s. 373.
306 Fârâbî, Ta‘lîkât, s. 387.
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kendi zâtını idrak edemez.309 Zira bir şeyin akledilir olması, o şeyin maddesinden soyutlanması
demektir.310
Fârâbî, düşünme gücünün (el-kuvvetü’n-nâtıka) ya da aklın, nazarî (ilmî) ve amelî olmak üzere
iki yönünün bulunduğunu söyler.311 Amelî (pratik) akıl, insanın iradesiyle gerçekleştirdiği
eylemleri bilgisine konu yapan,312 yapıp etmelerle ve bir halden başka bir hale dönüşebilenlerle
ilgili olan şeylerin ayrıştırılmasını sağlayan bir güçtür. Bu güç, kendi içerisinde beceriyle ilgili
(mihnî) ve düşünceyle ilgili (fikrî/mürevvî) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Beceriyle ilgili
olan güç marangozluk, çiftçilik ve tıp gibi meslek ve sanatların elde edildiği güç iken
düşünceyle ilgili olan (fikrî), yapmak istediğimiz şeyin yapılmasının mümkün olup olmadığını,
eğer mümkünse, o işi nasıl yapmamız gerektiğini bilmek istediğimizde, kendisiyle o şey
üzerinde etraflıca düşündüğümüz bir meleke313 ve insanî eylemlerin hangilerinin yapılmasının
gerekli olduğunu ortaya koyan bir güçtür.
Nazarî (teorik) aklı ise Fârâbî, “bütün parçadan büyüktür” ya da “bir şeye eşit olan iki şey
birbirine eşittir” gibi, ilimlerin ilk ilkeleri olan zarurî-küllî öncüllerin yakinî bilgisinin herhangi
bir inceleme ve kıyasa başvurmaksızın tabiî, fıtrî, ya da çocukluktan kazanılmış olarak veyahut
nasıl ve nereden geldiği bilinmeksizin kendisine sağlandığı güç olarak tanımlamaktadır.314 Ona
göre insan, nazarî bilgilerin ilk prensipleri olan bu öncüllerden hareket ederek “üç rakamının
tek, dört rakamının çift olması” gibi kendisinin yapıp etmesiyle meydana gelmeyen ve bir
durumdan başka bir duruma dönüştürülemeyen diğer nazarî varlıkların bilgisine varır.315

Fârâbî’ye göre nefis cevherinin kemâle ermesinin gerçekleştiği aklın, bu ilk bilgileri elde
etmesi, onlara dayalı olarak diğer bilgilere ulaşması ve soyutlamalarda bulunması süreci
Aristoteles’ten itibaren Meşşaî gelenekte devam eden psikolojik akıllar teorisinin açık etkisini
yansıtır bir biçimde ortaya konulmakta ve bu süreçte aklın üç aşamalı bir durumdan geçtiği
kaydedilerek her aşamadaki bilgi, akıl olarak ifade edilmektedir.316
309 Fârâbî,
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Başlangıçta, yani insan doğduğunda sahip olunan aklın ‘bilkuvve akıl’ (heyûlânî/münfail)
olduğunu belirten Fârâbî, bu aklı bir bakıma nefis, nefsin bir cüz’ü, nefis güçlerinden bir güç
ya da tüm varlıkların mâhiyetlerini ve maddelerinden ayrı olarak formlarını soyutlayarak
kavramlaştırmaya hazır ya da istidatlı bir şeyin zâtı olarak tanımlamaktadır. Kısacası bu akıl,
insandaki potansiyel bilme yetisidir. Bu aşamadaki akılda, yani insanın doğuşunda sahip olduğu
akılda hiçbir bilgi söz konusu değildir. Ona göre bilkuvve akılda varlıkların formları veya
akledilirler doğumdan sonra zaman içerisinde hâsıl olduğunda bilfiil akıl aşamasına geçilmiş
olur ve bu aynı zamanda bilkuvve akledilirlerin de bilfiil akledilir hale gelmesi demektir. Bu
durumda bilfiil akıl, bilfiil ma’kul ve bilfiil âkil aynıyla tek bir manayı ifade eder.317
Fârâbî’ye göre üzerinde şekillerin oluşturulabileceği bir madde, mesela pürüzsüz bir mum gibi
olan318 bilkuvve aklın, kendisinde akledilirlerin kavrandığı bilfiil akıl durumuna dönüşmesi
kendiliğinden mümkün değildir. Bilkuvve akıl böyle bir dönüşümü gerçekleştirebilmesi için
kendi dışında bilfiil durumunda olan başka bir etkene ihtiyaç duymaktadır ki bu etken, cevheri
maddeden ayrı Faal Akıldır.319 Fârâbî bu görüşünde Aristoteles’in güç ve fiil ayırımına
dayanmaktadır. Buna göre güç halinde bulunan hiçbir şey kendi dışında sürekli fiil halinde olan
bir başka şey olmadan fiil alanına çıkamaz.
Düşünme gücünün bilfiil hale gelmesi için Faal Akılla ittisâlin gerekliliğini vurgulayan320
Fârâbî, Faal Aklın bilkuvve akla göre konumunu göze ışığını gönderen güneşin konumuna
benzetmektedir. Nasıl bilkuvve görme gücüne sahip göz, güneşin ışığı sayesinde bilfiil görür
duruma geliyorsa, benzer bir biçimde faal aklın etkisi ile de bilkuvve akıl bilfiil hale
gelmektedir.321
Fârâbî’ye göre Faal Akıldan “ışığını” alan bilkuvve akıl, duyulardan gelen ve mütehayyile
gücünde saklı bulunan idrakleri bilfiil akledilirler olarak kavrar. Bunlar, bütün insanlar için
ortak olan ilk akledilirlerdir. Ona göre bunları; (1) geometrik bilginin ilk prensipleri, (2) ahlakî

317 Fârâbî,
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bilginin ilk prensipleri ve (3) kendileriyle varlıkların hallerinin, ilkelerinin ve mertebelerinin
bilindiği metafizik bilgilerin ilk prensipleri olmak üzere üç gurupta toplamak mümkündür.322

Fârâbî, kendisinde zarurî-küllî ilk ilkelerin meydana geldiği bu aklın istidadının, kendisi için
hazır olan şeyleri ortaya çıkarmaya (istinbât etmeye) yetecek kadar güçlendiğini belirtmekte ve
elde ettiği bilgilerde hatanın vukû bulmayacağını, bilakis ilim olarak elde ettiği her şeyin doğru
ve kesin olacağını kaydetmektedir.323 Ona göre insanın ilk akledilirleri elde etmesi onun ilk
kemâlini oluşturmaktadır ve bu ilk bilgiler onda tabiî olarak düşünme, hatırlama ve
çıkarımlarda bulunma gibi bir takım faaliyetleri motive etmektedir. Bu yönde giden insan,
kendisine daha önce sağlanan ilk ilkeleri kullanarak yeni kavrayış ve bilgilere ulaşabilecek;
böylece son kemâlini de tahakkuk ettirebilecektir. İşte bu da mutluluğun kendisidir.324

Bilkuvve akıl ve bilfiil akıldan sonra, insan aklının bilgi elde etme süreci içerisinde ulaşabildiği
en yüksek basamağı temsil eden üçüncü aşama ise, tamamen soyut şeylerin kavrandığı
müstefâd akıl (el-aklu’l-müstefâd) aşamasıdır. Bilfiil akıl, kendisinde bulunan bilfiil
akledilirlerin suretlerini aklettiğinde artık müstefâd akıl aşamasına geçilmiş olur.325 Burada
müstefâd akıl bir bakıma, bilfiil aklın kendi zâtının bilfiil olduğunu idrak etmesi kudreti olarak
karşımıza çıkmaktadır.326 Bu aşamada bilfiil aklın maddelerinden soyutlayarak elde ettiği
suretlerin kavranması yanında hiç bir zaman maddede bulunmayan ve bulunmayacak olan
varlıkların kavranması da söz konusu olmaktadır.327

Bilfiil aklın müstefâd akıl aşamasına geçmesini akledilirlerin tamamının ya da tamama
yakınının bilfiil akledilir duruma gelmiş olması şartına bağlayan328 Fârâbî, sisteminin
bütünündeki hiyerarşiye paralel bir biçimde, Aristoteles’in Neo-Platonist şârihlerinden
Themistius gibi beşerî akıllar arasındaki ilişkide hiyerarşik bir düzenin varlığını söyleyerek329
müstefad aklın bilfiil akla göre sûret, bilfiil aklın da müstefâd aklın maddesi mesabesinde
olduğunu ve bu ilişkinin kendinden önceki ve sonraki her bir aşamada geçerli olduğunu
322 Fârâbî,
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belirtmekte;330 aklın, bilkuvve akıl mertebesinden yukarıya doğru mufârık varlıkların (kozmik
akılların) ilk mertebesine, yani Faal Akıl mertebesine doğru yükseldiğini ifade etmektedir.331
Müstefâd akıl aşamasına gelmiş akıl ile Faal akıl arasında hiç bir şeyin kalmadığını zikreden
Fârâbî, bu mertebeden sonra kişinin kendisine vahyedilir bir konuma geldiğini ve Allah
Teâlâ’nın Faal akıl vasıtasıyla insana vahyettiğini belirtmektedir. Bu aşamadan sonra ise o kişi
tam filozof ve hakîm olur.332
Burada son olarak şunu da kaydetmek gerekmektedir ki, her ne kadar Fârâbî’ye göre akıl,
eşyayı ve varlıkları bilebilme gücüne sahipse de bu bilme belirli sınırlılıkları bünyesinde
taşımaktadır. Nitekim o, Kitâbu’t-Ta‘likât’ında insanın eşyanın hakikatine tam olarak vâkıf
olabilmesini imkansız görmekte ve onun eşyanın hakikatine delalet eden ve her bir şeyin
belirleyicisi olan fasılları değil, sadece hâssaları, levâzımı ve arazları bilebileceğini
kaydetmektedir. Ona göre İlk’in, aklın, nefsin, feleğin, ateşin, havanın, suyun, toprağın ve hatta
araz, cevher ve benzeri şeylerin hakikatini bilmek insan aklının kapasitesi dışında
kalmaktadır.333

Aynı eserinde Fârâbî, insanın eşyanın hakikatini bilememesine neden olarak insanın bilme
sürecinin başlangıcının duyular olmasını ve daha sonra aklıyla eşyadaki benzer ve farklı olan
şeyleri temyiz ederek varlıkların bazı hâssalarını, levâzımını ve zâtına özgü olan şeylerini
bilebildiğini ve buradan da eşyanın hakikatine varamayıp sadece genel bir bilgiye sahip
olabilmesini gösterir334.

Fârâbî bilgiyi (ilm) nazarî aklın bir fazileti olarak görür. Buna göre o, bilgiyi, varlığı ve
varlığının devamı asla insana bağlı olmayan varlıkların varlığı, onlardan her birinin ne olduğu
ve ilk küllî-zarurî doğru öncüllerden oluşmuş kesin delillerin nasıl oluştuğu konusunda insan
nefsinde yakînin meydana gelmesi şeklinde tanımlamaktadır. Fârâbî bu bilgiyi de ikiye ayırır.
Bunlardan biri, bir şeyin varlığı, varlığının sebebi ve hem kendisinin hem de sebebinin başka
türlü olamayacağı konusunda kesinliğin bulunduğu bilgidir. Diğeri ise, varlığının sebebi
330 Fârâbî,
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üzerinde durmaksızın sadece bir şeyin varlığı ve onun başka türlü olamayacağı konusunda
kendisinde kesinliğin olduğu bilgidir.335

Tahsîlu’s-Saâde adlı eserinde ise Fârâbî, kazanılmasını dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın
şartlarından biri olarak gördüğü ve nihai gâyesinin varlıkların yakinî bir biçimde kavranması
olduğunu söylediği bu nazarî bilgileri; elde ediliş keyfiyetleri açısından bir tasnife tâbi
tutmaktadır. Buna göre bu bilgiler ikiye ayrılmaktadır. Bunların birincisi, insanın başlangıçtan
itibaren elde etmiş olduğu, nasıl ve nereden geldiğinin bilincinde olmaksızın elde ettiği ilk
bilgilerdir (el-ulûmu’l-üvel). Bunlar bütün bilgilerin kendisine dayandığı zorunlu, genel geçer
bilgilerdir. İkincisi ise, bu ilk bilgilerden düşünme, araştırma, çıkarım, öğrenim ve öğretim
yoluyla elde edilen bilgilerdir336.

Fârâbî’ye göre gerçek bilgi (el-ilmu’l-hakikî), belirli bir zamanda değil, her zaman doğru
ve geçerli bir bilgi olup bazen doğru bazen ise yanlış olabilen bilgi değildir. Çünkü ona göre
bunun aksi olursa biz bir şeyin şimdi mevcut olduğunu biliriz; fakat biraz zaman geçince artık
o belki yok olmuş olabilir; o takdirde biz onun mevcut olup olmadığını bilemeyiz ve bizim
kesin bilgimiz (yakinimiz) şüphe ve yalana dönüşür. Bu bakımdan böyle olan şey, artık ne
bilgidir ne de kesinlik ifade eder. Bundan dolayı eskiler “bir halden diğer bir hale değişebilen
şey”in idrakini bilgi olarak kabul etmemişlerdir. Buna örnek olarak bir insanın şimdi
oturduğuna dair bilgimiz gösterilebilir. Çünkü onun değişmesi ve oturduktan sonra ayağa
kalkmış olması mümkündür. O halde ancak değişmesi mümkün olmayan bir şeyin varlığıyla,
örneğin “üçün tek bir sayı olması” ile ilgili yakin, bilgi olarak kabul edilebilir. Çünkü “üçün
tek oluşu” değişmez; o, her zaman tektir.337
Görüşü (re’y), “bir şeyin şöyle ya da böyle olduğuna inanmak” şeklinde tanımlayan Fârâbî,
zannın ve yakînin görüş olma bakımından müşterek vasıf taşıdıklarını belirtmekte, fakat
anlamlarının farklılığına dikkat çekmektedir. Ona göre zan, bir şeyin şöyle ya da böyle
olduğuna inanmak olmakla birlikte onda, o şeyin varlığının bulunduğu durumuna olan inancın
aksi çıkması da mümkündür.338 Yakînde ise şöyle ya da böyle olduğuna inanılan bir şeyin
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aksinin çıkması kesinlikle söz konusu olamaz ve zihinde inanılan şeyin dışarıdaki gerçeklikle
kesin bir mutabakatı söz konusudur.339
“Yakîn”i (kesin bilgi), zarurî yakîn ve zarurî olmayan yakîn şeklinde ikiye ayıran Fârâbî,
“zarurî olan yakîn”i, bir şeyin varlığının, bulunduğu durumdan ve itikat edilen şekilden hiç bir
zaman farklı olamayacağına dair kesin inanç olarak tanımlamaktadır. O, “zarurî olmayan
yakîn”i ise, sadece belli bir vakitte yakînin mevcut olması şeklinde tanımlamaktadır. Zarurî
yakînin değişmesinin ve yalan olmasının mümkün olmadığını; daima zihinde -olumlu ya da
olumsuz- o şeyin varolduğu şekliyle bulunacağını belirten Fârâbî, zarurî olmayan yakînin,
zihinde bir eksikliğe yol açmaksızın değişebilmesinin ve yalan olmasının mümkün
olabileceğini ifade etmektedir. Ona göre zarurî yakîn, “bütün, parçalarından büyüktür” gibi,
değişmesi mümkün olmayan ve varlığı süreklilik arzeden işlerde ve durumlarda mümkün
olmaktadır. Zarurî olmayan yakîn ise “Zeyd’in evde olması” gibi varlığı değişebilen ve bir
durumdan başka bir duruma geçebilen şartlarda hâsıl olmaktadır.340
Fârâbî, bilgiyi “tasavvur” (kavram) ve “tasdik” (önerme) olmak üzere ikiye ayırır. Tasavvura
Güneş, Ay, akıl ve nefsin tasavvuru örnek olarak verilebilir. Tasdikî bilgiye örnek ise, göklerin
birbiri içerisinde meydana gelişinin gerçekleşmesini ve âlemin sonradan oluşmuş olduğuna
ilişkin bilgimiz verilebilir341.
Fârâbî, bir şeyin varlığını ve varlığının sebeplerini bilmenin yakînî bilginin şartlarından
olduğunu söyler. O, sebeplerin de dört türlü olduğunu kaydetmektedir. Bunları o şeyin maddesi,
sûreti, fâili ve kendisi için oluşturulduğu gâyesi şeklinde sıralamaktadır.342 Fârâbî’ye göre bir
şeyin varlık sebeplerini soruşturan terimler ise “niçin” (li-mâzâ), “ne ile” (bi-mâzâ) ve “neden”
(an-mâzâ) olmak üzere üç kısımdır. “Ne” (mâzâ) teriminin bir şeyin mâhiyetine delalet ettiğini
ve mâhiyetin de o şeyin varlık sebeplerinden biri, hatta en özeli olduğunu belirten Fârâbî, bunun
“ne ile” teriminin içerisinde yer alabileceğini söylemektedir. Ona göre “ne ile”, fâili/etkeni ve
mâhiyeti; “niçin”, gâyeyi; ve “neden” ise, maddeyi ve fâili/etkeni soruşturmaktadır.343

339 Fârâbî,

Şerâitu’l-Yakîn, th. Mâcit Fahrî, el-Mantık inde’l-Fârâbî (Beyrut 1986), s. 98; a.mlf. Burhân, s.

20.
340 Fârâbî,

Burhân, s. 21.
Burhân, s. 19.
342 Fârâbî, Fi’r-Red Ala Calinûs, th. Abdurrahman Bedevî, Resâil Felsefiyye (Beyrut 1983), s. 38; a.mlf.,
Risâle fî A’zâi’l-insan, th. Abdurrahman Bedevî, Resâil Felsefiyye (Beyrut 1983), s. 44, 48.
343 Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf, th. Muhsin Mehdi (Beyrut 1990), s. 205-206; a.mlf., Tahsîl, s. 124.
341 Fârâbî,
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Fârâbî’nin bilgi teorisinde mantık disiplininin oldukça mühim bir yeri vardır. Mantığın, kıyas
tekniklerinin her birine ait kuralları koyduğunu belirten Fârâbî; onu, kesin bilginin elde
edilmesinde biricik vasıta olarak görür. Nitekim o, mantığı, “felsefenin bölümlerinde
kullanıldığında (bu bölümlerdeki) teorik (ilmî) ve pratik (amelî) alanların kapsadığı tüm
konularda kesin bilginin (el-ilmu’l-yakîn) elde edildiği bir âlet” şeklinde tanımlamaktadır. Ona
göre mantığa baş vurmaksızın bilinmesi istenilen konularda gerçek yakîne kavuşmak
imkansızdır344.

Fârâbî’nin, kesin bilgiyi; birincisi, insanın başlangıçtan itibaren elde edip nasıl ve nereden
geldiğinin bilincinde olmaksızın sahip olduğu ilk bilgiler (el-ulûmu’l-üvel); ikincisi ise, bu ilk
bilgilerden düşünme, araştırma, çıkarım, öğrenim ve öğretim yoluyla elde edilen bilgiler olmak
üzere ikiye ayırdığı yukarıda söylenmişti. İşte bu ikinci türden olan kesin bilgilere ulaşmanın
yolu, temelde bir kıyas türü olan ve (cedelî, hatabî, şi‘rî, mugâlitî gibi) diğer türler arasında
yakîni bilgiye ulaştıran tek ve biricik yönteme müracaat etmek, yani “burhân”a baş vurmaktır.

Filozofların, kesin bilgiye ulaştırdığını ve yalnız kendilerinin kullanıyor olduğunu iddia
ettikleri burhânî kıyas yöntemi, Fârâbî tarafından “felsefe” olarak da adlandırılmakta ve o, bir
şeyin kesin bilgisinin (el-ilmu’l-yakîn) ortaya çıkarılması suretiyle gerçeğin öğretilmesi ve
açıklanmasının amaçlandığı bir teknik (sanat) olarak tanımlanmaktadır.345

Felsefî ilimlerin yakinî bilgiye dayalı ilimler olduğunu ve sürekli bir biçimde problemlerini ele
alırken bilimsel kıyasa (burhân) dayandıklarını söyleyen Fârâbî,346 müstakil olarak burhân
konusunu incelediği Kitâbu’l-Burhân adlı eserinde bu bilimsel kıyas türünü, “zarurî yakîn” ile
bilinen öncüllerden elde edilen kıyas olarak tanımlamaktadır. Ona göre üç türlü burhân söz
konusudur. Bunlardan birincisi, bir şeyin varlığının burhânı (burhânu’l-vucûd/burhânu enne’şşey); ikincisi ise, bir şeyin sebebinin burhânıdır (burhânu lime’ş-şey). Üçüncüye gelince bu, her
iki türün kendisinde bir araya geldiği burhân türü olup mutlak manada burhânı ifade etmektedir.

344 Fârâbî,

et-Tavtie, th. Refîk el-Acem, el-Mantık inde’l-Fârâbî (Beyrut 1986), c. I, s. 58-59; a.mlf., İhsâ, s.

345 Fârâbî,

Tavtie, s. 56-57.
Kitâbu’l-Cedel, th. Refîk el-Acem, el-Mantık inde’l-Fârâbî (Beyrut 1986), c. III, s. 27.

11.
346 Fârâbî,
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Devamla Fârâbî, bir şeyin varlık ve sebebinin kesin olarak bilinmesine de burhanî ilim (elilmu’l-burhânî) dendiğini sözlerine ilave etmektedir.347
Aynı eserinde o, burhânî bilgi yerine yakînî bilgi terimini koymakta ve böylece “burhân” ile
yakînî bilginin özdeşliğinin sarsılmazlığını adeta gösterir bir biçimde, yukarıdaki ayırıma
paralel olarak yakînî ilimleri üç bölüme ayırmaktadır. Bunlardan birincisi, bir şeyin sadece
varlığının kesin bilgisidir ki, buna varlık ilmi (ilmu’l-vucûd) denilmektedir. İkincisi, bir şeyin
sadece varlık sebebinin kesin bilgisi; üçüncüsü ise, bir şeyin hem varlığının hem de sebebinin
kesin bilgisidir.348

347 Fârâbî,
348 Fârâbî,

Burhân, s. 26.
Burhân, s. 25.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî için söylenemez?
A. Hocaları ve talebeleri arasında Hıristiyan filozof bulunmaktadır.
B. ‘İkinci Muallim’ olarak anılmaktadır.
C. Sistematik ve sentezci bir filozoftur.
D. İbn Bâcce, İbn Sînâ ve İbn Rüşd üzerinde etkili olmuştur.
E. Saraydan ve iktidar çevresinden uzak bir hayat yaşamıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin eserleri hakkında doğru bir yargıyı dile getirmez?
A. Platon ve Aristoteles’in eserleri hakkında çalışması bulunmaktadır.
B. Ahlâka dair giriş nitelikli eserleri bulunmaktadır.
C. Mantık alanında çalışmaları vardır.
D. Özgün eserler vermek yerine şerh ve benzeri tarzda ürünler kaleme almıştır.
E. Felsefenin çeşitli konularını kapsayan eserleri vardır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin metafizik düşüncesini yansıtmaz?
A. Metafizik en önemli ve en üstün felsefî disiplindir.
B. Metafiziğin bir bölümü, cisimsel olan varlıkları araştırır.
C. Metafiziğin bir bölümü, matematik ve fizik gibi tikel bilimlerin ilkelerini araştırır.
D. Metafiziğin bir bölümü, Tanrı ve sıfatlarını inceler.
E. Metafizik içerisinde kozmoloji ve kozmogoni kapsamına giren konular da araştırılmaktadır.
4. “Fârâbî’nin metafizik sisteminde……………………………………..merkezî bir konuma sahiptir”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tanrı
B. madde ve suret
C. yetkinlik kavramı
D. İlk Akıl
E. öte-dünya (âhiret)
5. Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin Tanrı düşüncesini yansıtmaz?
A. Tanrı, İlk Gerçek’tir.
B. Tanrı, maddesiz forma (sûret) sahiptir.
C. Tanrı, tanımlanamaz.
D. Tanrı’nın kemâl bildiren sıfatları O’nun zâtının aynıdır.
E. Tanrı, özü itibariyle Akıl’dır.
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6. “Fârâbî, âlemin varlığa gelişini…………………………………..izah eder”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. fiil ve infial teorisiyle
B. yetkinlikten pay alma anlayışıyla
C. sudûr/taşma teorisiyle
D. yoktan yaratma teorisiyle
E. ezelî âlem teorisiyle
7. Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin akıl ve aklî bilgi anlayışını yansıtmaz?
A. Akıl, insanın en değerli yönüdür.
B. Akıl, yararlı ve zararlı ile güzel ve çirkini ayrıştırabilir.
C. Aklın elde ettiği bilgi en önemli bilgidir.
D. Aklî bilgi, temelde duyu bilgisine bağlıdır.
E. İnsan doğuştan bazı aklî bilgilere sahiptir.
8. “Akıl, ………………………………… bilgisini elde eder”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. cüzîlerin/tikellerin B. fizikselin C. değişenin D. küllîlerin/tümellerin E. maddî olanın
9. Aşağıdakilerden hangisi, Fârâbî’ye göre insandaki aklın gelişim sırasını doğru bir biçimde
verir?
A. Bilkuvve akıl, müstefâd akıl, bilfiil akıl
B. Bilkuvve akıl, bilfiil akıl, faal akıl
C. Bilkuvve akıl, bilfiil akıl, müstefâd akıl
D. Müstefâd akıl, bilkuvve akıl, faal akıl
E. Bilkuvve akıl, faal akıl, müstefâd akıl
10. Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’ye göre ‘gerçek bilgi’ye örnektir?
A. Dördün çift sayı olduğunun bilgisi
B. Havanın yağmurlu olduğunun bilgisi
C. Bahçedeki ağacın yaprağının yeşil olduğunun bilgisi
D. Kiracı olduğumun bilgisi
E. Öğrenci olduğumun bilgisi
CEVAPLAR: 1 E, 2 D, 3 B, 4 A, 5 B, 6 C, 7 E, 8 D, 9 C, 10 A
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu derste İslâm felsefesinin tarihsel olarak Kindî’den sonra gelen ikinci büyük filozofu
Fârâbî’nin hayatı, eserleri ve felsefesi genel hatlarıyla tanıtıldı. Fârâbî’nin önce hayatı ve
eserleri incelendi, daha sonra da felsefesi bağlamında onun metafizik düşüncesi ile bilgi teorisi
ele alındı. Böylece bu derste Fârâbî’nin varlık, Tanrı, Tanrı-âlem ilişkisi, varlıklar hiyerarşisi,
bilginin mâhiyeti, duyusal ve aklî bilginin özellikleri ve kesin bilginin koşulları gibi alanlardaki
felsefî düşüncesi belirginleştirildi.
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8. İBN SÎNÂ: HAYATI, ESERLERİ VE FELSEFE ANLAYIŞI

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İbn Sînâ’nın hayatı, eserleri ve felsefe tasavvuru öğrenilecektir.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İbn Sînâ’nın
eserleri
ve
tasavvuru

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Filozofun genel felsefi

hayatı,
görüşlerini öğrenmek, farklı
felsefe

felsefi disiplinlerde yansımasını
farkedebilmek
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Daha sonraki iki derse temel teşkil
etmesi açısından filozofun felsefeye
genel yaklaşımı üzerinden temel
inşa edilecektir.

Anahtar Kavramlar


İbn Sînâ’nın hayatı



İbn Sînâ’nın eserleri



Felsefe nedir?
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8. İBN SÎNÂ: HAYATI, ESERLERİ VE FELSEFE ANLAYIŞI

8. 1. Hayatı

Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillah b. Alî b. Sînâ, yaklaşık 370 (980-81) yılında şimdi Özbekistan
sınırları içinde yer alan Buhara şehrinin yakınındaki Efşene köyünde doğdu. İslâm dünyasında
İbn Sînâ künyesiyle meşhur olup bilim ve felsefe alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek
amacıyla Ortaçağ âlim ve düşünürleri tarafından kendisine verilen “eş-şeyhü’r-reîs” unvanı ile
de bilinir. Ayrıca “hüccetü’l-hak, şerefü’l-mülk, ed-düstûr” gibi vasıflarla da anılmıştır. Batı’da
genellikle Avicenna olarak bilinmekte ve “filozofların prensi” diye nitelenmektedir.
İbn Sînâ’nın doğumundan birkaç yıl önce, şimdi Afganistan’daki Mezâr-ı Şerîf şehrinin
yanındaki Belh şehrinden göç eden babası Abdullah, Buhara yakınlarındaki Harmaysen’de
Sâmânî valisiydi. Doğumundan birkaç yıl sonra aile, entelektüel olarak faal olan başkent
Buhara’ya yerleşmişti. İyi bir öğrenim gördüğü ve İsmâilî görüşleri benimsediği anlaşılan
Abdullah, İsmâilî dâîlerle sürekli irtibat halindeydi. Bu irtibat neticesinde evi felsefe, geometri
ve Hint matematiğiyle ilgili konuların tartışıldığı bir merkeze dönüşmüştü. Kendisini bu
tartışmaların içinde bulan İbn Sînâ erken denilebilecek bir çağda felsefî konulara âşinalık
kazandı. Bununla birlikte o, İsmâilî düşünceleri yetersiz bularak bunları benimsemedi.
İbn Sînâ olağan üstü bir zekâya sahip olduğu için küçük yaşta dikkatleri üzerinde topladı. Önce
Kur’an’ı ezberledi; dil, edebiyat, akaid ve fıkıh öğrenimi gördü. Hayat hikâyesinde bu
dönemdeki hocaları arasında sadece Hanefî fakihi Ebû Muhammed İsmâil b. Hüseyin ezZâhid’i zikrederse de onun bilhassa dil ve edebiyat alanında Ebû Bekir el-Berkî’den ders aldığı
sanılmaktadır349. Dinî ilimler sahasında çok yoğun bir okuma faaliyeti sürdüren ve yüksek bir
düzeye ulaştığı anlaşılan İbn Sînâ ayrıca babasından geometri, aritmetik ve felsefe konusunda
ilk bilgilerini aldıktan sonra babasının isteği üzerine Mahmûd el-Messâh’tan (Messâhî/Misâhî
[?]) Hint aritmetiği okudu. Ebû Abdullah en-Nâtilî Buhara’ya gelince babası onu oğluna ders
vermesi için evinde misafir etti. İbn Sînâ, Nâtilî’den Porphyrius’un Îsâgûcî (Eisagoge) adlı
mantık kitabını okumaya ve bu çerçevede tartışmalar yapmaya başladı. Gösterdiği üstün
başarıdan memnun olan hocası, onun ilimden başka bir işle meşgul edilmemesi yönünde
babasına tavsiyede bulundu. Bir süre sonra mantık alanında hocasının yetersiz kaldığını
düşünen İbn Sînâ, konuyla ilgili eserleri kendi kendine okumaya ve şerhleri incelemeye başladı.

349

Muhammed Sâbit el-Fendî, “İbn Sînâ”, Dâ’iretü’l-ma’ârifi’l-İslâmiyye, 1993, I, 203.
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Bu arada Öklid’in Elementler’inin baştan beş altı bölümünü yine Nâtilî’den okudu, kitabın geri
kalan kısmını ise kendi kendine çözmeye çalıştı. Ardından Batlamyus’un el-Mecistî’sine (Almagest) geçti; eserin başlangıç kısımlarını bitirip geometrik şekillerle ilgili bölümüne ulaşınca
hocası kitabın diğer kısımlarını kendi kendine okuyabileceğini söyledi. Sonuçta İbn Sînâ
astronomide de oldukça ileri bir seviyeye ulaştı. Nâtilî Gürgenç’e gitmek üzere Buhara’dan
ayrılınca İbn Sînâ fizik, metafizik ve diğer felsefî konularla ilgili metinlere ve bunların
şerhlerine yöneldi. Bu çalışmalar neticesinde felsefenin bütün disiplinlerinde iyi bir donanıma
sahip olduktan sonra tıp tahsiline başladı. Kaynaklarda İbn Sînâ’nın tıp alanındaki hocaları
arasında Ebû Sehl Îsâ b. Yahyâ el-Mesîhî ile Sâmânîler’in saray hekimi Ebû Mansûr Hasan b.
Nûh el-Kumrî’nin isimleri zikredilmektedir350. Öyle anlaşılıyor ki İbn Sînâ, diğer alanlarda
olduğu gibi bu alanda da hocalarından bir müddet ders aldıktan sonra tıpla ilgili eserleri kendi
kendine okumaya başlamıştır. Bu suretle tıp ve eczacılıkta da ileri bir düzeye ulaşan, kendi
ifadesine göre daha on altı yaşında iken birçok tabibin onu bir tıp otoritesi sayarak bilgisinden
faydalandığı İbn Sînâ, tıpta teoriden pratiğe geçerek bilgilerini daha da geliştirdi.
Bu arada fıkıh öğrenimini de sürdürerek münazaralarda bulunacak kadar bilgisini geliştiren İbn
Sînâ, daha sonra mantık ve felsefe kitaplarını yeniden gözden geçirmeye koyuldu. Bir buçuk
yıl devam eden bu süre zarfında mantık, matematik ve fizik alanlarında ilerleme kaydedip
metafizik sahasındaki eserleri incelemeye yöneldi. Bu sırada Aristoteles’in Mâ ba’de’t-tabî’a
(Metafizika) adlı eserini defalarca okumasına rağmen yazarının “amacı”nı tam olarak
anlayamadı. Fakat Fârâbî’nin el-İbâne ‘an garazi Aristotâlîs fî Kitâbi Mâ ba’de’t-tabî’a adlı
eserini tesadüfen elde edip okuyunca bu problemini çözmüş oldu.
Felsefe ve tıp alanında oldukça ün kazanan İbn Sînâ, Sâmânî Hükümdarı Nûh b. Mansûr’un
(salt. 365/976-387/997) ağır bir hastalığa yakalanması üzerine saraya davet edildi. Saray
doktorları ile yaptığı ortak çalışmalar sonucunda sultanın tedavisi konusunda nisbî bir başarı
sağladı. Bu şekilde daha on sekiz (ya da on yedi) yaşında iken saray hekimliğine getirilen İbn
Sînâ, zengin saray kütüphanesine girerek tıpla ilgili eserleri okuma ve inceleme imkânına
kavuştu. Bir müddet sonra yanıp harap olan bu kütüphanede daha önce ismini bile duymadığı
pek çok tabip ve düşünürü okuma fırsatını elde etmişti.

350
Lenn E. Goodman, Avicenna (London and New York: Routledge, 1992), s. 14; Dimitri Gutas,
“Avicenna ii. Biography”, EIr., 1985, III, 69.
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Nûh b. Mansûr’dan (ö. 387/997) sonra Mansûr b. Nûh ve İsmâil b. Nûh el-Müntasır zamanında
da saraydaki görevini sürdürdüğü anlaşılan İbn Sînâ’nın351 bu dönemdeki faaliyetleri
konusunda fazla bilgi bulunmamakla birlikte faaliyetleri arasında telif çalışmalarının da yer
aldığı bilinmektedir.
Babasının ölümünden (393/1003) birkaç yıl sonra –yirmi bir yaşından sonra- İbn Sînâ’ya idarî
bir görev, muhtemelen bir bölgenin valiliği verildi. Bununla birlikte onun hayatında bu
dönemde siyasî ilişkiler yoğunluk kazandı. Bu değişikliğin hangi sebebe dayandığı tam olarak
bilinmemekle birlikte herhalde Sâmânî Devleti’nin içinde bulunduğu durumun bunda önemli
etkisi olmuştur. Zira devlet, İbn Sînâ’nın babasının ölümünden birkaç yıl önce önemli
sarsıntılar geçirmiş, 396 (1005) yılında da çökmüştür. Böylece İbn Sînâ Buhara’yı terketmek
zorunda kalmış ve çeşitli bölgelere seyahat etmiştir. İlk olarak Hârizm’de bir kasaba olan
Gürgenç’e (Ürgenç) gitti. Burada vezirlik yapan ve felsefî ilimlere meraklı olan Ebü’l-Hüseyin
es-Süheylî (es-Sehlî [?]) onu mahallî bir emîr olan Ali b. Me’mûn’a (salt. 387/997-399/1009)
takdim etti ve böylece onun hizmetine girdi. Emîrin sarayında Bîrûnî, Ebû Sehl el-Mesîhî,
İbnü’l-Hammâr ve İbn Irâk gibi âlimler de bulunuyordu. İbn Sînâ ile Bîrûnî arasında fizik ve
astronomiye dair bazı münazaralar bu sırada gerçekleşti.
Daha sonra İbn Sînâ Nesâ, Bâverd, Tûs, Şakkân, Semnîkân ve Câcerm’e uğradıktan sonra
Ziyârî Devleti Hükümdarı Kabûs b. Veşmgîr ile buluşmak amacıyla Cürcân’a gitti. Fakat bu
sırada Emîr Kabûs’un tutuklanıp bir kalede hapsedilmesi ve orada ölmesi (403/1013) üzerine
Cürcân ile Hârizm arasındaki Dihistan’a geçti. Bu bölgede iken 403’te (1013) şiddetli bir
hastalığa yakalanan İbn Sînâ aynı yıl içerisinde Cürcân’a döndü ve burada, daha sonra
kendisinden hiç ayrılmayan ve biyografisini kaleme alan Ebû Ubeyd el-Cüzcânî ile tanıştı. Bu
sırada yaklaşık otuz iki yaşındaydı. Bir şiirindeki ifadesinden352, gittiği yerlerde değerinin
bilinmediği ve şahsına yaraşır bir himaye görmediği için yedi yıl boyunca seyahat ettiği
anlaşılan İbn Sînâ’nın Cürcân’da Manûcer b. Kâbûs’un hizmetine girdiği ve burada rahat bir
ortama kavuştuğu görülmektedir. Nitekim ilme düşkün bir kişi olan Ebû Muhammed eş-Şîrâzî
ona bir ev satın almış ve bazı imkânlar tanımıştır. Böyle bir ortamda İbn Sînâ bir yandan
eserlerini kaleme alıyor, bir yandan da ilmî ve felsefî konularda ders veriyordu.

351
İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-‘ayân ve enbâ’ü ebnâ’i’z-zamân, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd
(Kahire: Mektebetü’n-Nahdati’l-Arabiyye: 1948), II, 158-59.
352
İbnü’l-Kıftî, İhbârü’l-‘ulemâ’ bi-ahkâmi’l-hükemâ’ (Kahire: Matbaatü’s-Sa’âde, 1908), s. 272;
İbn Ebû Usaybia, ‘Uyûnü’l-enbâ’ fî tabakâti’l-etibbâ’, nşr. Nizâr Rızâ (Beyrut: Dârü’l-Mektebeti’l-Hayât, 1965),
s. 439.
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Cürcân’da muhtemelen iki yıl kalan İbn Sînâ, Rey’e giderek Büveyhî Devleti’nin valisi
Fahrüddevle’nin eşi Seyyide ve oğlu Mecdüddevle Rüstem’in hizmetine girdi. Yeni hâmîlerine
verilmek üzere yanında getirdiği tavsiye mektuplarından, bir hekim olarak sahip olduğu
yetenek sayesinde Cibâl’in siyasî seçkinlerinin arasına girmeyi başardığı anlaşılmaktadır353.
Burada melankoliye yakalanan Mecdüddevle’yi de tedavi etti. Rey’de iken el-Me’âd adlı
eserini kaleme alan İbn Sînâ, Mecdüddevle’nin kardeşi Şemsüddevle’nin Zilka’de 405/Nisan
1015’te şehre saldırmasına kadar burada kaldı. Daha sonra yine bilinmeyen sebeplerle
Kazvin’e, oradan da Hemedan’a gitti. Bu şehirde Kezbâneveyh’in hizmetine girdi. Ardından
kulunç (kolik) hastalığına yakalanan Büveyhî Hükümdarı Şemsüddevle’yi tedavi etmek için
onun sarayında bulundu. Burada hükümdarı iyileştirmeyi başaran İbn Sînâ birçok mükâfatla
birlikte hükümdarın dostluğunu da kazandı. Şemsüddevle’nin Karmîsîn’e bir sefer düzenlemesi
üzerine onun yanında savaşa katıldı. Savaş yenilgiyle sonuçlanınca Şemsüddevle ile birlikte
Hemedan’a döndü. Bu olaydan sonra kendisine vezirlik teklif edilen İbn Sînâ görevi kabul etti.
Fakat ordu içerisinde baş gösteren huzursuzlukların ardından isyan çıktı. İbn Sînâ’nın evini
kuşatan isyancılar onu hapse atıp bütün mallarına el koydular; ayrıca Şemsüddevle’den
filozofun öldürülmesini istediler. Bu isteği kabul etmeyen hükümdar isyancıları yatıştırmak için
onu görevinden uzaklaştırdı. İbn Sînâ, kırk gün boyunca Şeyh Ebû Sa‘d ed-Dahdûk’un evinde
gizlenmek zorunda kaldı. Ancak hastalığı nükseden Şemsüddevle tekrar kendisini tedavi
etmesini isteyince onu tedaviye başlayan İbn Sînâ yeniden vezirlik makamına getirildiği gibi
öncekinden daha çok ikram ve iltifata nâil oldu. Bu sırada İbn Sînâ öğrenci yetiştirmeyi de
ihmal etmiyordu. Gündüzleri devlet işleriyle meşgul olduğu için geceleyin ders veriyor,
özellikle eş-Şifâ’ ve el-Kânûn fi’t-tıb gibi eserlerinin yazılmış olan bölümlerini talebelerine
okutuyordu. Bu talebelerin kim olduğu tam olarak bilinmemekle beraber bunlar arasında Ebû
Abdullah el-Ma‘sûmî, Ebû Mansûr İbn Zeyle ve Behmenyâr b. Merzübân el-Âzerbaycânî’nin
bulunduğu kaydedilmektedir354.
Daha sonra İbn Sînâ, Şemsüddevle’nin Tarım üzerine düzenlediği sefere katılmak durumunda
kaldı. Tarım yakınlarında hükümdar tekrar hastalanınca askerler kendisini Hemedan’a
götürmek istedilerse de Şemsüddevle yolda öldü ve yerine oğlu Semâüddevle geçti (412/1021).
Yeni hükümdar İbn Sînâ’dan vezirlik görevini sürdürmesini istediyse de “İbn Sînâ ne bu
353

Dimitri Gutas, İbn Sînâ’nın Mirası, der. ve trc. M. Cüneyt Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları,

2004), s. 8.
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Ali b. Zeyd el-Beyhakî, Tarîhu hükemâ’i’l-İslâm, nşr. Memdûh Hasan Muhammed (Kahire:
Mektebetü’s-Sakâfeti’t-Dîniyye, 1996), s. 73.
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devlette kalmayı ne de bu görevleri sürdürmeyi uygun gördü ve en tedbirli hareketin bu
diyardan ayrılma fırsatı bulana kadar gizlenmek olduğu kararına vardı”. İbn Sînâ bu dönemde
kendi durumu hakkında İsfahanda’ki Kâkûyî hükümdarı Alâüddevle Muhammed b. Rüstem ile
gizlice mektuplaştı. Bu ret tavrı yüzünden Büveyhîler’le arasının açılmasına rağmen
Hemedan’dan ayrılamadı ve bir süre gözden uzak olarak Ebû Galib el-Attâr adında bir kişinin
evinde kaldı. İbn Sînâ, burada oturduğu zaman zarfında Cûzcânî’nin isteği üzerine telifine
başladığı eş-Şifâ’nın tabîiyyât bölümünün el-Hayevân ve en-Nebât dışındaki kısımları ile
ilâhiyyât bölümünü tamamlamış, ayrıca mantık bölümünün de bir kısmını yazmıştır.
İbn Sînâ ile Büveyhîler arasındaki gerginlik artmış, hatta vezir Tâcülmülk, onun Alâüddevle ile
gizlice mektuplaştığından hareketle ihanet ettiğini ileri sürmüştür. İbn Sînâ bu suçlamayı
reddettiyse de kendisine düşmanlık besleyen bazı kişilerin de aleyhinde bulunması üzerine
Ferdecân Kalesi’ne hapsedildi (414/1023). Kalede dört ay kalan filozof, Alâüddevle’nin
Hemedan’a bir sefer düzenleyip orayı zaptetmesinden sonra serbest bırakılarak Hemedan’da
vezirlik yapan Ebû Tâlib el-Ulvî’nin (el-Alevî [?]) evinde kaldı. Kalede iken el-Hidâye, Hay b.
Yakzân ve el-Kûlunc adlı kitaplarını yazan İbn Sînâ, Ebû Tâlib el-Ulvî’nin evinde bulunduğu
süre içerisinde de eş-Şifâ’nın yarıda kalan mantık bölümünü tamamladı.
Bütün bu olaylardan sonra yine de kendisini bırakmak istemeyen Tâcülmülk’ün vaadlerine
güvenmeyen İbn Sînâ, büyük bir ihtimalle 415 (1024) yılında İsfahan’a gitmek üzere erkek
kardeşi, iki hizmetçisi ve talebesi Cüzcânî ile birlikte Hemedan’dan gizlice ayrıldı; sıkıntılı bir
yolculuktan sonra İsfahan dolaylarındaki Tâberân’a ulaştı. Dostları ve Alâüddevle’nin yakınları
tarafından karşılandı ve Abdullah b. Bâbî’nin evinde misafir edildi.
Bir süre sonra Alâüddevle’nin meclisine katılan İbn Sînâ burada, Cüzcânî’nin tabiriyle “onun
gibi birisinin hak edebileceği bir saygı ve hürmet” gördü. Alâüddevle’nin düzenlediği ilmî
toplantılar filozofun şöhretinin İsfahan çevresinde yayılmasını sağladı. Bu dönemde ilmî
çalışmalarını da sürdüren filozof eş-Şifâ’ gibi eksik kalan bazı eserlerini tamamlamaya çalıştı;
matematik, astronomi ve mûsiki konularında yazmış olduğu bir kısım eserlerini daha da
geliştirdi. en-Necât ve Alâüddevle’nin adına nisbetle Dânişnâme-i ‘Alâ’î adını verdiği kitapları
da dahil olmak üzere yeni eserler telif etti. İbn Sînâ, Alâüddevle ile birlikte Sâbûrhâst ve
Hemedan’a tertip edilen bazı seferlere katıldı. Ayrıca takvimlerdeki yanlışlıkları düzeltmek için
hükümdarın emriyle astronomiye ilişkin gözlemlerde bulundu, tam sonuç alamadıysa da çeşitli
meseleleri açıklığa kavuşturdu.
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İsfahan’da kaldığı yıllar boyunca nisbeten sâkin bir hayat süren İbn Sînâ, Gazneli Hükümdarı
Sultan Mesud’un İsfahan’ı almasından sonra evinin ve kütüphanesinin yağmalanması üzerine
büyük bir sarsıntı geçirdi. Bu dönemde sağlığı da bozuldu; devrinde yaygın olan kulunç
hastalığına yakalandı. Kendini tedavi etmeye çalışan İbn Sînâ, bir ara tekrar sağlığına kavuşur
gibi olduysa da tam iyileşemedi. Alâüddevle Hemedan’a sefere çıktığında onunla beraber
bulunduğu sırada yolda tekrar hastalandı ve Hemedan’a ulaştıklarında vefat etti (428/1037).
Kabri Hemedan’dadır.
8.

2. Eserleri

İslâm filozofları içerisinde en çok eser vermiş müelliflerden biri olan İbn Sînâ’nın mantık,
tabîiyyât (doğa bilimleri), riyâziyyât (matematik bilimler) ve ilâhiyyât (metafizik) gibi
disiplinlerle ilgili eserleri oldukça geniş hacimli, Kindî (ö. 252/866) ve Ebû Bekir er-Râzî (ö.
313/925 ya da 320/932) gibi kendisinden önceki filozoflar tarafından kaleme alınan
çalışmalardan daha şümullüdür. Üslûbu ve kendisinden önce yüzeysel olarak ele alınan
meseleleri dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koyması bakımından seleflerinden, hatta
üstadı Fârâbî’den (ö. 339/950) ileridedir. Ayrıca Kur’an’ın bazı sûrelerini tefsir etmesi; namaz,
kader, nübüvvet ve âhiret gibi konuları tartışarak doğrudan dinî meseleler üzerinde
yoğunlaşması, İslâm dünyasında eserlerinin daha fazla kabul görmesine yol açmıştır. Doğu’da
V (XI) ve VI. (XII.) yüzyıllardan sonra Kindî ve Fârâbî’nin isimleri unutulmaya başlanmışken
İbn Sînâ’nın eserleri oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış, belirli ölçüde İslâm dünyasında
bugüne kadar devam eden felsefî eğitimin temelini oluşturmuştur. Eserlerinin mevcut nüshaları
da bu duruma işaret etmektedir. Nitekim Kindî’nin eserlerinden sadece iki el yazmasına
ulaşılabilmiş, Fârâbî’nin eserlerinden önemli bir kısmı eksik kalmışken İbn Sînâ’nın
çalışmalarının neredeyse tamamı pek çok nüsha halinde günümüze kadar gelmiştir. George C.
Anawati, Mü’ellefâtü İbn Sînâ adlı çalışmasında dünya kütüphanelerinde filozofa nispet edilen
276 adet eser tespit etmiştir. Yahyâ Mehdevî de, Fihrist-i Nüshahâ-yı Musannefât-ı İbn Sînâ
adlı kitabında İbn Sînâ adına kaydedilmiş olarak 242 eserin tespitinde bulunur. Ancak bu
eserlerin bir kısmının mevsukıyeti meselesi tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. İbn Sînâ’ya
aidiyeti kabul edilen birkaç varaklık çok sayıdaki risâlenin ne kadarının müstakil çalışma
olduğu konusu da henüz kesinlik kazanmamıştır.
İbn Sînâ’nın oldukça önemli kitaplarından bazıları şunlardır:
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1. eş-Şifâ’. Felsefeye dair en önemli eseridir. Ansiklopedik bir tarzda yazılmış olan bu büyük
ve kapsamlı çalışma mantık, tabîiyyât, riyâziyyât ve ilâhiyyât bölümlerinden meydana
gelmektedir. Bazı bölümleri Türkçe, Farsça, Süryânîce, Latince, İngilizce, Fransızca, Almanca,
İspanyolca ve Rusça gibi dillere çevrilmiştir. Eserin metafizik bölümü başta olmak üzere
muhtelif kısımlarına pek çok şerh, telhis, hâşiye ve ta‘lîk yazılmıştır355.
2. en-Necât. Felsefenin temel konularında okuyucuya bilgi vermek ve bu alana yönelen
kimseleri yetiştirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Önemli ölçüde eş-Şifâ’ın mantık, tabîiyyât
ve ilâhiyyât bölümlerinin bir özeti mahiyetinde olan eserin riyâziyyât bölümü Cüzcânî
tarafından İbn Sînâ’nın eserlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. İbn Sînâ’nın yazdığı
haliyle ilk defa Roma’da basılan kitabın (1593) günümüzde yapılmış bir çok farklı neşri
bulunmaktadır. en-Necât’ın çeşitli bölümleri Süryânîce, İbrânîce, Farsça, Latince, Fransızca,
İngilizce, Almanca ve İspanyolca’ya çevrilmiş, esere Fahreddin er-Râzî başta olmak üzere pek
çok müellif tarafından şerh yazılmıştır.
3. el-İşârât ve’t-tenbîhât. İbn Sînâ’nın son yazdığı kapsamlı eseri olup felsefenin mantık,
tabîiyyât, ilâhiyyât ve ahlâk konularında yazılmıştır. eş-Şifâ’daki ilgili bölümlerin özeti
niteliğinde ise de gerek üslûbu gerekse kullanılan kavramların farklılığı ve ortaya konulan
görüşlerin yeni bir sistematik içerisinde sunulması bakımından özgün bir eserdir. Farsça,
Fransızca, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Türkçe’ye çevrilmiştir.
4. Dânişnâme-i ‘Alâ’î (Hikmet-i ‘Alâ’î [‘Alâ’iyye], Kitâb-ı ‘Alâ’î). Felsefe alanında Farsça
olarak yazılmış ilk ansiklopedik eserdir. Alâüddevle Muhammed b. Rüstem’e ithafen kaleme
alınan kitap mantık, tabîiyyât ve ilâhiyyât olmak üzere üç bölüm halinde yazılmış olup
riyâziyyât bölümü, daha sonra Cüzcânî tarafından İbn Sînâ’nın eserlerinden faydala-nılarak
meydana getirilmiştir. Gerek üslûbu gerekse muhtevası açısından el-İşârât ve’t-tenbîhât ile enNecât’tan farklıdır ve Farsça’daki felsefe terminolojisinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Gazzâlî’nin Makâsıdü’l-felâsife adlı eseri, Dânişnâme-i ‘Alâ’î’nin yorumlanarak Arapça’ya
çevrilmesinden oluşmuştur. Riyâziyyât bölümü de dahil olmak üzere eser tamamen
Fransızca’ya ve Rusça’ya, kısmen İngilizce’ye ve Lehçe’ye çevrilmiştir.
5. el-Mebde’ ve’l-me’âd. Genel olarak metafizik ve ahlâka dairdir.
6. ‘Uyûnü’l-hikme. Mantık, tabîiyyât ve metafizik olmak üzere üç bölümden oluşan eser,
Süryânîce’ye ve Türkçe’ye çevrilmiştir. Esere Fahreddin er-Râzî bir şerh yazmıştır.
355
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7. et-Ta’lîkât. Behmenyâr b. Merzübân’ın, hocası İbn Sînâ’dan ders aldığı sırada kaydetmiş
olduğu notlarından oluşmaktadır. Felsefenin temel konularıyla ilgili çeşitli bilgi ve görüşleri
ihtiva eden kitap İbn Sînâ’nın ansiklopedik eserleriyle paralellik arzetmekle birlikte bazı yeni
fikirleri de ihtiva etmektedir. Eserin bazı bölümlerini Andreas Alpago Latince’ye çevirmiş
(Venetiis 1546) ve bu çeviri daha sonra tekrar neşredilmiştir (Farnborough 1969).
8. el-Mübâhasât. İbn Sînâ ile Behmenyâr b. Merzübân ve İbn Zeyle gibi talebeleri arasında
geçen felsefî konuşmalardan ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan oluşan eser,
felsefenin muhtelif meselelerini İbn Sînâ tarafından yeniden gözden geçirilmiş haliyle ihtiva
etmektedir. Eserin çeşitli bölümleri İngilizce ve Fransızca’ya çevrilmiştir.
9. Hay b. Yakzân. Sembolik hikâye tarzında yazılmış bir eseridir. Kitapta, insanın bedenî ve
nefsanî güçlerini aşarak bilginin semavî kaynağı ile temas kurabileceği ve böylece varlık
mertebeleri içerisinde kendisinin yerini kavrayabileceği düşüncesi işlenmektedir. Bir çok neşri
bulunan eser, Türkçe’ye ve Fransızca’ya çevirilmiştir.
10. el-Hikmetü’l-meşrikıyye. Eser İbn Sînâ’nın diğer ansiklopedik çalışmalarında olduğu gibi
mantık, tabîiyyât, riyâziyyât ve ilâhiyyât olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Kısmen
günümüze ulaşan eser, muhteva olarak eş-Şifâ’ ile paralellik arzetmekte, sadece metot
bakımından ondan ayrılmaktadır.
11. el-İnsâf. Yirmi cilt olduğu belirtilen eserin, sadece bazı bölümleri günümüze ulaşmıştır.
12. el-Hidâye. Felsefenin mantık, tabîiyyât ve ilâhiyyât bölümleri hakkında sistematik ve
muhtasar bilgiler ihtiva etmektedir.
13. el-Hikmetü’l-’Arûziyye (el-Mecmû’). İbn Sînâ’nın mantık, tabîiyyât ve ilâhiyyât konusunda
kaleme aldığı ilk sistematik ve ansiklopedik çalışmasıdır.
14. el-Kanûn fi’t-tıb. İbn Sînâ’nın tıp konusundaki en önemli ve kapsamlı eseridir. İlk defa
1593’te Roma’da basılmış, daha sonra pek çok yerde yayımlanmıştır. Tamamı veya bazı
bölümleri Türkçe, Urduca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça gibi dillere tercüme
edilmiştir. Esere Arapça, Farsça, İbrânîce ve Latince olmak üzere pek çok şerh ve hâşiye
yazılmıştır.
8. 3. İbn Sînâ Felsefesine Genel Bir Bakış

İslâm dünyasında Kindî ile birlikte gelişme gösteren İslâm felsefesinin “altın çağ”ı, bir çok
bakımdan emsali bulunmayan İbn Sînâ ile başlar. Son derece ayrıntılı ve mükemmel bir
felsefe sistemi kuran İbn Sînâ, asırlarca İslâm felsefesi geleneğine hâkim olmuş yegane
filozoftur. Böyle bir hâkimiyet en temelde onun felsefî sisteminin üstün bir kabiliyetle
sergilenen orijinalliğinden ileri gelmektedir. Bu orijinallik, özellikle, İbn Sînâ’nın kendinden
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önceki Yunan felsefe geleneğini başarılı bir eleştiriye ve senteze tabi tutması yanında bunu,
İslâm vahyiyle uyumlu bir biçimde ifade etmesinde açığa çıkmaktadır. Bu durum İbn Sînâ’yı
sadece İslâm dünyasında değil, aynı zamanda kendisinden büyük ölçüde etkilenen Ortaçağ Batı
dünyasında da orijinal kılan hususiyetlerden biridir.
İbn Sînâ felsefesi, onun kendine özgü dünya görüşünü çarpıcı bir biçimde bütün yönleriyle
ortaya koyan müstakil bir sistemdir. Onun düşüncesi değişik kaynaklardan alınıp bir araya
getirilmiş derleme görüşler olmayıp sistemli bir düşünüşün ürünüdür. O, sadece felsefî geleneği
değil, aynı zamanda istifade ettiği kelâmî geleneği de kuşatıp aşan bir sistem geliştirmiştir.
Düşüncesinin en başta gelen özelliklerinden biri, kavramları son derece dikkatli ve titiz bir
yöntemle analiz ederek tanımlamalar yapması ve bunlar (kavramlar) arasındaki farkları ortaya
koymasıdır. Bu da onun ileri sürdüğü delil ve görüşlere fevkalade bir incelik ve üstünlük getirir.
Ayrıca onun bu yöntemi orijinal görüşlerinin temelinde yatan önemli bir unsurdur356.
Dimitri Gutas, İbn Sînâ’nın, “felsefe tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından birisi olup
Aristoteles ve Descartes’le aynı çapta” olduğunu belirtmektedir. Ayrıca onun felsefesinin
büyüklüğünü şu sözleriyle dile getirmektedir: “İbn Sînâ’nın felsefesi o kadar başarılı bir
felsefedir ki, ondan sonraki tüm felsefî faaliyet kendisini onunla tanımlama yoluna gitmiştir.
[Onun felsefesinden sonra] artık Aristoteles okunup şerhedilmiyordu, çünkü İbn Sînâ vardı”.
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 kapsamlı eserlerin
ortaya konulmasını temin etmiştir. Peki İbn Sînâ felsefesini böylesine başarılı kılan neydi?
Dimitri Gutas, “The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic Philosophy, 1000-ca.
1350” başlıklı makalesinde bu soruya cevap verebilmek için en azından İbn Sînâ’nın felsefî
mirasının şu üç özelliğine dikkat etmek gerektiğini kaydetmektedir:
1. İbn Sînâ kendisinden önceki İslâm felsefesinin iki hâkim anlayışını, yani Plotinus ve
Proklus’un temel metinleriyle beraber Kindî çevresinin Yeni-Platonculuğunu ve Fârâbî
okulunun, yani Bağdat Meşşâîlerinin Aristotelesçiliğini felsefî açıdan dinamik, teorik açıdan
ise ikna edici bir sistemde büyük bir ustalıkla biraraya getirmiştir.
2. İbn Sînâ nübüvvetin mâhiyeti, ölüm sonrası hayat, İslâm hukuku ve ibadetler gibi İslâm
toplumunun tüm entelektüel ilgilerini kendi felsefî sistemine dahil ederek bu sistemin
kavramlarıyla söz konusu meseleleri ele almıştır. Dolayısıyla İbn Sînâ hem V/XI. yüzyıldaki
İslâm toplumunun ilgileriyle bağlantılı hem de sistem olarak ikna edici ve dört başı mamur bir
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felsefe ortaya koymuştur. Böylece İbn Sînâ’nın, kendinden öncekilere nispetle felsefenin
alanını dinî olguları da içerecek şekilde genişlettiğini ve bu amacı, sürekli bir felsefî gayret ve
yoğunlukla gerçekleştirdiği söylenebilir.
3. İbn Sînâ’nın şerh edici ve açıklayıcı kitaplarında kullandığı dil, teknik bir dil olup ne
Fârâbî’ninki gibi ağdalı, ne de Yunanca’dan yapılan tercümelerde olduğu gibi kaba ve kurudur.
Ayrıca o, eserlerini daha cezp edici 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 olduğu söylenebilir. Onun
başarısı işte bu ve benzeri sebeplerden kaynaklanmaktadır.
İbn Sînâ, kapsamlı ve kendi içerisinde bütünlüklü ve tutarlı bir felsefî sistemi uygun bir dille
ifade etmenin yanında öğretilerini, programlı olarak, ancak çoğunlukla örnekler yoluyla,
tartışmacı ve eleştirel bir üslup ve felsefî soruşturma metodu kullanmak suretiyle ortaya
koymuştur. İbn Sînâ’nın felsefî sistemi kesinlikle kapalı bir niteliğe sahip değildir. Aksine o,
problemlerin tekrar tekrar tartışılarak daha iyi ve üstün çözümlerin bulunabileceğini eserlerinde
göstermektedir. İbn Sînâ’nın kullandığı kendine has ıstılahlar ve üslup yanında felsefesinin bu
cedelci ve tartışmacı tabiatı, felsefeyi, İslâm medeniyeti içerisindeki her alandan
entelektüellerin, özellikle de usûl-i fıkıh ve kelâm ilminde kullanılan cedel metoduna alışık olan
entelektüellerin aşina oldukları bir faaliyet haline getirmiştir. Böylece İbn Sînâ, dil ve işleyişi
yanında muhtevası açısından da felsefeyi İslâm kültürünün ana çizgisi yapmıştır. İşte bu, İslâm
felsefesinin altın çağı olarak takdim edilen, felsefî tartışmaların tüm hararetiyle yapıldığı
dönemi tanımladığı gibi İbn Sînâ’nın başarısını da açıklamaktadır357.
Gerçekten de kendinden önceki felsefî ve ilmî birikimi yeni baştan işleyerek zengin bir külliyat
halinde toplayıp değerlendiren İbn Sînâ, felsefe ve diğer ilimleri sistematik ve didaktik bir
kıvama getirmiştir. Bu bağlamda o, filozof ve bilim adamı olması yanında felsefe ve bilim
tarihçisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca İbn Sînâ, eşsiz bir felsefe ve ilimler
ansiklopedisi vücuda getirdiği gibi, aynı zamanda nesir, nazım ve hikaye tarzında felsefî eserler
kaleme almasıyla sanatkar-filozof olma özelliğini de taşımaktadır.
Eserlerinde, ele aldığı ilim dalının sınırları içinde kalmaya büyük önem veren İbn Sînâ,
felsefenin bütün disiplinlerinde yazmakla birlikte daha çok mantık, tabîiyyât ve ilâhiyât
konularında felsefeye önemli katkılarda bulunmuştur. Bu katkılar sadece içerik açısından değil,
aynı zamanda yöntem, yapı ve kuruluş bakımından da söz konusudur. Felsefî ve ilmî çalışmalar
357
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onun tasnifiyle mükemmel bir düzeye eriştiği gibi felsefe ve bilim dili olarak Arapça da, onun
eserlerinde zirveye ulaşmıştır358.
İbn Sînâ, büyük, orta ve küçük hacimli bütün eserlerinde salt akılla başladığı felsefeyi
nübüvvetle taçlandırır. Hemen bütün felsefî eserlerinde dinin fert ve toplumun mutluluğu için
gerekliliğini ve tabiiliğini, karmaşık kanıtlara başvurmaksızın akıcı bir üslûpla açıklamaya
çalışır. Gerçek felsefe ile dinin asla çatışmayacağını, aksine birbirleriyle uzlaşı içerisinde
olduğunu göstermeye çaba harcar. Hatta İbn Sînâ ilâhiyyâtının bütünüyle zımnî olarak dinin
temel öğretilerinin (ulûhiyet, nübüvvet, me’âd) felsefî bir yorumu olduğu söylenebilir. Felsefî
değerinden asla bir şey kaybettirmeyen böyle bir yorum, o kadar başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiştir ki, sadece İslâm dünyasındaki filozof ve bilginlere değil, aynı zamanda
Saint Thomas’dan (ö. 1274) Spinoza’ya (ö. 1677) kadar pek çok Batılı düşünür ve filozofa da
ilham kaynağı olmuştur.

8. 4. Felsefe Anlayışı

Çeşitli eserlerinde ‘felsefe’ ile ‘hikmet’ terimlerini eş anlamlı kullanan İbn Sînâ, genel anlamda
felsefeyi, ‘insanın, eşyanın hakikatine vâkıf olması suretiyle yetkinleşmesi’ şeklinde
tanımlamaktadır. eş-Şifâ’nın el-Medhal kısmında açıklandığı üzere felsefede amaçlanan şey,
öncelikle insanın bilme gücü ölçüsünce bütün ‘varolanlar’ın hakikatlerinin bilgisini edinmektir.
İbn Sînâ’ya göre varolanlar, iki kısma ayrılmaktadır. İlki, varlıkları bizim dilememiz ve
fiilimizle oluşmayan şeylerdir. Buna örnek olarak doğal nesneler ile Tanrı ve “akıl” gibi gayri
maddî varlıklar gösterilebilir. İkincisi ise, varlıkları bizim dilememiz ve fiilimizle meydana
gelen şeylerdir. Buna örnek olarak da eylemlerimiz ve bunların sonuçları verilebilir. İşte birinci
kısımdaki şeylerin bilgisine, teorik (nazarî) felsefe; ikinci kısımdaki şeylerin bilgisine ise, pratik
(amelî) felsefe denir. Felsefeyi, bilme ve yetkinleşme süreçlerini içeren bir disiplin olarak
gören İbn Sînâ’ya göre, teorik felsefenin amacı, yalnızca bilmek suretiyle nefsi yetkinleştirmek
iken pratik felsefenin amacı, yalnızca bilmek suretiyle değil, aksine yapılacak şeyleri hem
bilmek hem de yapmak suretiyle nefsi yetkinleştirmek, ahlâkî erdemler açısından
olgunlaşmaktır359. Böylece felsefe bilgiyi, bilgiye bağlı olarak gerçekleştirilen doğru davranışı
ve bunun doğal sonucu olarak da yetkinleşmeyi içeren bir çabayı ve durumu ifade etmektedir.
Nitekim o, eş-Şifâ’nın el-Burhân bölümünde felsefeyi (hikmet), insan nefsinin mümkün
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olabildiği ölçüde bilgi ve eylemle yetkinliğine doğru ilerlemesi (hurûc)360 olarak
tanımlamaktadır.
İbn Sînâ, et-Ta’lîkât adlı eserinde felsefenin daha özel bir tanımını vermektedir. O, burada,
filozofların, felsefe tabirini tam ilim ve doğru eylem için kullandıklarını kaydetmekle birlikte,
gerçek felsefe ve hikmetin metafizik ve özellikle Tanrı bilgisi olduğunu belirtmektedir. Buna
göre felsefe, gerçek varlık olan Zorunlu Varlığı, yani Tanrı’yı bilmek demektir. Böylece Tanrı
bilgisine tam olarak (kâmilen) sahip olan kişi, “hakîm” (bilge) olarak adlandırılmaktadır. Fakat
insanın, diğer varlıklar yanında Tanrı’yı da gerçekten tam olarak bilmesi mümkün müdür?
Fârâbî (ö. 339/950) gibi İbn Sînâ da, Tanrı dışındaki bütün varlıkların varlıklarında bir tür
eksikliğin olduğunu, dolayısıyla bu varlıklarda idrak noksanlığı bulunduğunu düşünmektedir.
Buna göre insan, eşyanın ve Tanrı’nın hakikatini tam olarak bilemez. İnsanın belirli bir bilme
kapasitesine sahip olduğu, bu nedenle de onun her şeyi tam olarak bilemeyeceği olgusu, gerçek
anlamda “hakîm” sıfatının yalnızca Tanrı’ya atfedilebileceğini göstermektedir. Bu açıdan
bakıldığında insana hakîm denmesi ancak mecaz olarak anlaşılmalıdır361.
Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki, İbn Sînâ’nın felsefe ve filozofa ilişkin bu özel tanımı,
onun, felsefeyi salt metafizikten ve Tanrı bilgisinden ibaret gördüğü şeklinde anlaşılmamalıdır.
Aksine o, yukarıdaki genel tanımda da ortaya konulduğu üzere felsefenin bilgiyi, eylemi ve
bunlara bağlı olarak yetkinleşmeyi içeren temel yapısını eserlerinde muhafaza etmektedir.
Fakat onun, felsefenin bu özel tanımıyla ortaya koymak istediği şey, metafiziğin ve Tanrı
bilgisinin felsefenin özünü ve temelini oluşturduğu, bundan uzaklaşıldığında ise, gerçek
anlamda felsefeden ve filozofluktan söz edilemeyeceğidir. Zira metafizik, tüm varlıkların ilk
sebeplerinin bilgisini verdiği gibi, tüm ilimlerin doğru ilkelerini ve dayandıkları temelleri de
ortaya koymaktadır. Bu ilim “ilk felsefe”dir. Çünkü varlıktaki şeylerin ilkinin, yani ilk sebebin
ve genel kavramların ilkinin, yani varlık ve birliğin bilgisidir. Böyle bir ilim en yüce bilinene
dair en üstün bilgi olan hikmettir. Zira o, bilinenlerin en yücesine, yani yüce Tanrı’ya ve O’ndan
sonraki sebeplere dair en üstün bilgi, yani kesin bilgidir. Kısaca bu ilim, konusu itibariyle en
üstte duran, kavramları ve kanıtları bakımından en tümel ve kesin niteliğe sahip bulunan ve
diğer ilimlerin varlığının ilkesi olan bir ilimdir. O halde modern dönemlerde metafiziğe ilişkin
olarak felsefedeki hâkim olumsuz yaklaşımın aksine İbn Sînâ’da metafizik ve Tanrı bilgisi
felsefenin vazgeçilmez unsuru olarak kendisini göstermektedir.
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İbn Sînâ ‘felsefe’yi, çeşitli ilim dallarını kapsayan genel bir terim olarak da kullanmaktadır. Bu
bakımdan felsefenin teorik kısmı, teorik ilimleri; pratik kısmı ise, pratik ilimleri içermektedir.
Bir başka ifade ile felsefenin bu iki ana bölümü içerisinde muhtelif ilimler yer almaktadır.
Bunların hepsi de felsefeyi, yani bir bütün olarak felsefî ilimleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla
felsefenin bölümlenmesi, aynı zamanda bir ilimler tasnifi (ve hiyerarşisi) anlamına gelmektedir.
Buna göre teorik felsefe ya da felsefenin teorik kısmına giren ilimler (1) doğa ilmi, (2)
matematik ve (3) metafizik olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Varolanlar doğa bakımından bu üç kısma ayrıldığından teorik felsefî ilimlerin de üç kısma
ayrıldığını kaydeden İbn Sînâ’ya göre (1) doğa ilminin konusu, hareketli ve durağan olması
yönünden cisimlerdir. Burada cismin konu edinilmesi var olması, cevher olması ve iki ilkeden,
yani heyûlâ ve sûretten oluşması bakımından değildir. Bu ilim, zihinde ve dış dünyada
maddesinden ayrı düşünülemeyen hareketli cisimleri ele alır. (2) Matematiğin konusu da ya
zihinde maddeden soyutlanmış ölçü veya zihinde madde ile birlikte alınan ölçü; ya maddeden
soyutlanmış sayı veya bir maddedeki sayıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse bu ilmin konusu ya
bizzat maddeden soyut niceliktir ya da nicelikli şeydir. (3) Metafiziğin temel konusu362 ise,
‘varolması bakımından varlık’tır. Diğer bir deyişle varolmaları bakımından eşyada ortak bir
gerçeklik olan varlıktır. Bu ilmin inceleme alanı ise, genel olarak, Tanrı ve O’ndan sonraki
sebepler gibi hem varlıkta hem de zihinde maddeden ayrık şeylerdir.
Teorik ilimlerin her birinin kendi içerisinde aslî (temel) ve fer’î (yan) olmak üzere ikiye
ayrıldığını belirten İbn Sînâ, bunların kapsadığı ilimleri de ayrıca ortaya koymaktadır. Ona göre
(1a) doğa ilminin aslî ilimleri, Aristoteles’in (ö. m.ö. 322) bu konularda yazdığı sekiz kitapla
bağlantılı olarak fizik, gökyüzü ve âlem ilmi, oluş ve bozuluş ilmi, etkiler ve edilgiler ilmi,
mineraloji ve meteoroloji, psikoloji, botanik ve son olarak zoolojidir. (1b) Doğa ilminin fer’î
ya da yan dalları ise, tıp, kimya, astroloji, ferâset ilmi (fizyonomi), tabir ilmi (rüya tabiri), tılsım
(doğal sihir, göksel güçleri dünyevî güçlere yöneltmek) ve nîrenciyâtı (büyücülük, tabiatüstü
gibi görünen etkileri meydana getirmek için dünyevî güçleri kullanmak) içermektedir.
(2a) Matematiğin aslî ilimleri de aritmetik, geometri, astronomi ve müziktir. (2b) Hind hesabı
ve cebir aritmetiğin, yer ölçümü, mekanik, ölçü birimleri ve aletleri, optik ve su mühendisliği
geometrinin, astronomi cetvelleri ve takvim ilmi astronominin, müzik aletlerinin yapım ve
kullanımına ilişkin ilim ise müziğin yan dallarını teşkil etmektedir.
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(3a) Metafiziğin aslî ilimleri ise beş bölümden oluşmaktadır: (1) Birlik-çokluk, neden-sonuç ve
kuvve-fiil gibi bütün varlıklar için genel ontolojik kavramların bilgisini araştıran bölüm, (2)
fizik ve matematik gibi (cüz’î) bilimlerin temellerini (usûl) ve ilkelerini (mebâdi) araştıran
bölüm, (3) Tanrı’nın varlığını, birliğini, sıfatlarını ve bu sıfatların gerçekte ne anlama geldiğini
araştıran bölüm, (4) Mertebe bakımından Tanrı’dan sonra gelen ilk rûhânî cevherler, yani
akıllar (Kerrûbîn Melekleri) ile bunlardan sonra gelen ikinci rûhânî cevherlerin, yani gök
nefislerinin (göklerin hareketinden sorumlu, Arş’ı taşıyan, doğayı idare eden ve oluş ve bozuluş
dünyasında olanları düzenleyen Müvekkel Melekler) kanıtlanmasını ele alan bölüm ve (5) gök
ve yerin cisimsel cevherlerinin rûhânî cevherlere boyun eğişini ve bunlar arasındaki ilişki
sonucunda ortaya çıkan iyiliği, nizâmı ve gâyeyi inceleyen bölüm.
(3b) Metafiziğin fer’î ilimleri de, (1) vahyin inişi başta olmak üzere nebînin durumu ve
özellikleri gibi konuları inceleyen bölüm ile (2) ölümden sonraki hayatı inceleyen bölümden
oluşmaktadır. İbn Sînâ’ya göre teorik felsefenin bütün bu bölümlerinin ilkeleri, bir uyarı ve
hatırlatma şeklinde ilâhî din sahiplerinden gelmektedir. Bununla birlikte kanıt ve delil getirme
suretiyle bu ilkelerin yetkin bir biçimde elde edilmesi akıl gücüyle sağlanır363.
İbn Sînâ’ya göre teorik ilimlerin bölümlere ayrılması varlıkların doğasındaki farklılaşmadan
kaynaklandığı gibi, pratik felsefe ya da felsefenin pratik kısmına giren ilimler de insanî varlık
durumunun farklılaşmasından neşet etmektedir. Buna göre insanlar birey ve birliktelik hali
olmak üzere iki temel varlık durumu gösterirler; birliktelik durumu ise ailevî (menzilî) ve
toplumsal (medenî) olmak üzere iki şekilde tezâhür etmektedir. İşte bu bölümleme esas alınarak
pratik ilimler ya da pratik felsefe birey, aile (ev) ve toplum yönetimi ile ilgili olarak üç kısma
ayrılmaktadır. Böylece pratik ilimlerden bireyin yönetimi (1) ahlâk ilmini, aile yönetimi (2) ev
idaresini ve toplum yönetimi ise (3) siyaset ilmini oluşturmaktadır.
(1) Ahlâk, insanın ya da bireyin davranış ve fiillerinin nasıl olması gerektiğinin bilgisini vererek
dünya ve âhiret mutluluğuna ulaşmak için nelerin yapılması gerektiğini gösterir. Bir başka ifade
ile bu ilim, bireyin nefsini arındırma noktasında durumunu düzenleyeceği şeylerle ilgilidir.
(2) Ev idaresi ise özel bir insan gurubu (aile) arasındaki birlikteliği düzenleyen şeylerle ilgilidir.
Bu ilim insanın evini, eşini, çocuklarını ve sahip olduğu şeyleri nasıl idare edeceğinin bilgisini
vererek mutluluğun ne şekilde sağlanacağını gösterir.
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İbn Sînâ, Fî Aksâmi’l-‘ulûmi’l-akliyye, nşr. Hasan Âsî, Tis’u Resâil içinde (Dımaşk: Dâru Kâbis,
1986), s. 83-92; a.mlf., ‘Uyûnü’l-hikme, s. 12; a.mlf., Metafizik (eş-Şifâ’ el-İlâhiyyât), Arapça metinle birlikte, trc.
Ekrem Demirli ve Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004), I, 12-13. Ayrıca İbn Sînâ’nın felsefî ilimleri
tasnifine ve bu tasnifindeki “ontolojik perspektifi”ne ilişkin geniş bir değerlendirme ve analiz için bk. İlhan
Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002), s. 59-84.
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(3) Siyaset ilmine gelince, bu da yönetimlerin ve başkanların çeşitleri ile erdemli ve erdemsiz
şehir ve toplumları tanıtır. Bunlarla ilgili olarak olumlulukların geliştirilip olumsuzlukların
giderilmesini ve erdemli topluma nasıl erişileceğinin bilgisini gösterir. Kısacası, genel bir insan
topluluğu arasındaki birlikteliği düzenleyen şeylerin bilgisini verir. İbn Sînâ’ya göre medenî
ilmin ya da siyasetin bir cüz’ünü de nübüvvet konusu oluşturur. Burada insan türünün varlığı,
varoluşu ve gidişâtı konusunda nübüvvete duyduğu ihtiyaç ortaya konulur. Bu aynı zamanda
insanın değişik toplumlara ve zamanlara ait şeriatları tanımasını ve ilâhî nübüvvetle bâtıl
nübüvvet iddialarını ayırt etmesini öğretir. İbn Sînâ’ya göre “bunların tamamının sağlıklılığı
ancak nazarî burhân [kanıt] ve şer’î tanıklık ile gerçekleştirilirken ayrıntısı ve ölçüsü ise ilâhî
şeriatla sağlanır”364.
Felsefenin teorik ve pratik bölümlerini böylece ortaya koyan İbn Sînâ, ilimler sistemi içerisinde
mantık ilmine de önemli bir yer verir. Ona göre mantık, insana, bilinenlerden kalkarak
bilinmeyenlerin bilgisine geçme işlemlerini, bu geçiş işlemlerini oluşturan sıralama ve yapıların
çeşitlerini vb. öğreten bir ilimdir. Kendi bütünlüğü içerisinde teorik bir ilim olan mantık, insana
teorik ve pratik burhânî ilimleri kazanma noktasında yardım etmesi, onu araştırma ve
düşünmesinde hata ve yanlıştan koruması ve doğru ile doğruya götüren sağlam delili bilmesini
sağlaması bakımından da bir âlet ilmi olarak düşünülmelidir.

364

İbn Sînâ, Mantığa Giriş (el-Medhal), s. 7.
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Şekil 1: İbn Sînâ’da Felsefî ilimler sistemi
Son olarak şunu söylemek gerekir ki, İbn Sînâ’ya göre kendi içerisinde hiyerarşik bir yapı arz
eden felsefî ilimlerin birbirlerine yardımcı olmaya dönük de faydaları vardır. Her bir ilim,
kendisinden başka bir ilmin öğrenilmesine zemin hazırlayan bir anlama sahiptir. Metafiziğin
ise, ilimler içerisinde özel bir yeri bulunmaktadır. Çünkü metafizik, kendisi dışındaki “ilimlerin
varlığının ilkesi” olduğu için, aynı şekilde onu bilmek de diğerlerini bilmenin ilkesidir. Bununla
birlikte, “bütün ilimler tek bir faydada ortaktır ki, bu da, uhrevî mutluluğa hazırlamak
için insan nefsinin bilfiil yetkinliğinin sağlanmasıdır”365.

365

İbn Sînâ, Metafizik (el-İlâhiyyât), I, 15-16.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın ilim ve felsefedeki üstünlüğünü ifade etmek için
kullanılan sıfatlardan değildir?
A. eş-Şeyhü’r-reîs
B. Muallim-i sânî
C. Hüccetü’l-hak
D. Şerefü’l-mülk
E. ed-Düstûr
2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. İbn Sînâ, şimdiki Özbekistan sınırları içerisinde doğmuştur.
II. İbn Sînâ, eğitiminin erken döneminde Kur’ân’ı ezberlemiştir.
III. İbn Sînâ, gençlik döneminde İsmâilî fikirleri benimsemiştir.
IV. İbn Sînâ, dinî ilimler alanında değil, aklî ilimler alanında öğrenim görmüştür.
V. İbn Sînâ, babasından geometri, aritmetik ve felsefe konusunda ilk bilgileri öğrenmiştir.
A. I

B. I, III

C. II, IV

D. III, IV

E. V

3. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İbn Sînâ’nın eserleri hakkında yanlıştır?
I. İslâm filozofları içerisinde en çok eser vermiş filozoflardan biridir.
II. Eserlerindeki uslûp ve içerik bakımından kendinden önceki filozofları geride bırakmıştır.
III. Eserlerinden çok azı günümüze kadar gelebilmiştir.
IV. Kur’an’ın bazı surelerini tefsir eder eserler kaleme almıştır.
V. Eserlerinin tamamını Arapça olarak kaleme almıştır.
A. I

B. II, IV

C. III

D. I, III

E. III, V

4. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın günümüze ulaşan en önemli felsefî eseridir?
A. eş-Şifâ

B. en-Necât

C. el-İşârât

D. Hayy b. Yakzân

E. et-Ta‘lîkât

5. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İbn Sînâ’nın felsefesi hakkında doğru bir yargıyı dile
getirmez?
I. İslâm felsefesinin ‘altın çağı’ İbn Sînâ ile başlar.
II. Ayrıntılı, mükemmel ve orijinal bir felsefe sistemi kurmuştur.
III. Yunan felsefe geleneğine ilişkin eleştiriler yapmıştır.
IV. Kelâm geleneğinden istifade etmiştir.
V. İslâm’ın temel öğretilerine felsefesinde yer vermemiştir.
A. I

B. II, V

C. V

D. III, IV
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E. IV

6. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İbn Sînâ hakkında doğru bir yargıyı dile getirmez?
I. Felsefî sistemi kapalı ve kendini tekrar eden bir sistemdir.
II. Felsefeyi İslâm kültürünün ana çizgisi haline getirmiştir.
III. İbn Sînâ, filozof ve bilim adamı olması yanında felsefe tarihçisi olarak da nitelenebilir.
IV. Hikaye ve nazım tarzında eserler kaleme almıştır.
V. İslâm dünyasında büyük etkiye sahip olmasına rağmen Batı’da etkili olamamıştır.
A. I

B. III

C. II, IV

D. I, V

E. III, V

7. “Felsefe, insanın………………………………………….yetkinleşmesidir”.
İbn Sînâ’nın felsefe tanımı açısından yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A. kendisini geliştirerek
B. eşyanın hakikatini bilmek suretiyle
C. vahye bağlı kalarak
D. kendini bilmek suretiyle
E. faziletleri elde ederek
8. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’ya göre metafiziğin özelliklerinden değildir?
A. En orijinal ilimdir.
B. En kesin kanıtlara sahiptir.
C. En üstün varlığı araştırır.
D. İlk felsefedir.
E. En yüce ilimdir.
9. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’ya göre teorik felsefenin/ilimlerin bölümlerini doğru bir
biçimde verir?
A. Mantık, doğa bilimleri, matematik bilimler
B. Doğa bilimleri, metafizik, ahlâk
C. Doğa bilimleri, matematik bilimler, metafizik
D. Metafizik, ahlâk, siyâset
E. Mantık, matematik bilimler, metafizik
10. Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin ‘konu’sunu oluşturur?
A. Tanrı
B. Bütün bilimlerin ilkeleri
C. İlk sebepler
D. Varolması bakımından varlık
E. Duyuların ötesindeki âlem

CEVAPLAR: 1 B, 2 D, 3 E, 4 A, 5 C, 6 E, 7 B, 8 A, 9 C, 10 D
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu derste İbn Sînâ’nın hayatı, eserleri ve felsefe tasavvuru üzerinde duruldu. İbn
Sînâ’nın hayatı hakkında geniş bilgiye sahip olduğumuz için yaşamöyküsü diğer filozoflara
nazaran daha geniş ele alındı. Yine çok sayıda eser vermiş olması nedeniyle bazı temel eserleri
üzerinde hassaten duruldu. Onun hayatı ve eserlerinden sonra felsefeye bakışı, felsefeye
yüklediği anlam ve değer ile bir ilimler sistemi olarak gördüğü felsefeyi teorik ve pratik olarak
bölümlemesi de ayrıntılarıyla ele alındı. Böylece bu derste İslâm felsefesinin zirve
şahsiyetlerinden biri olan İbn Sînâ’nın İslâm felsefesinin ‘altın çağ’ını başlatan nitelemesini
hak etme sebepleri hayat ve eserleri özelinde anlatıldı. Ayrıca İslâm felsefesinde ‘felsefe’den
ne anlaşıldığı ve anlaşılması gerektiği belirginleştirildi.
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9. İBN SÎNÂ: PSİKOLOJİ VE BİLGİ TEORİSİ

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İbn Sînâ’nın felsefesinin en önemli zeminini oluşturan psikoloji ve bilgi
teorisi ele alınacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Genel olarak psikoloji ve
Nefis ve bilginin oluşumu üzerinde
epistemoloji tartışmaları ve özel
İbn Sînâ’nın psikoloji ve bilgi
olarak filozofun felsefe sisteminin durularak psikoloji ve epistemoloji
teorisi
giriş seviyesinde anlaşılır
konusunda zemin elde edilecektir.
kılınmasıdır.
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Anahtar Kavramlar



İbn Sînâ’nın nefs düşüncesi



Nefs



İnsanî nefs



Bilginin tanımı



Duyusal ve aklî bilginin mâhiyeti
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9. İBN SÎNÂ: PSİKOLOJİ VE BİLGİ TEORİSİ

10. 1. Psikoloji
İnsanı dünyadaki en değerli varlık (eşref-i mevcûdât) olarak gören İbn Sînâ, beden ve nefsten
oluşan düalist bir yapı içerisinde incelediği insanın en değerli cüzünün nefs olduğu
düşüncesindedir. Ona göre bir cevher olarak bağımsız bir varlığı bulunan nefs, gayr-i maddî ve
yalındır (basît). O, cisim ya da cisimde doğal olarak bulunan bir güç değildir. İbn Sînâ, nefsin
bedende bulunmadığı ve bedenin bir fonksiyonu olmadığı şeklindeki görüşüyle Aristoteles’ten
farklı düşünür. Ancak İbn Sînâ, nefsin tanımı konusunda onunla aynı fikirdedir. Buna göre nefs,
“organik doğal cismin ilk yetkinliği”dir.
Nefsin ilk yetkinlik olarak tanımlanması, “organik doğal cismin” (canlı türünün) ‘bilfiil olarak’
var olmasının nefs ile gerçekleşmesi dolayısıyladır. Bu bağlamda ikinci yetkinlik ise, insanın
duyumsaması ve hareketi gibi türe ait bir takım fiillerin ‘bilfiil olarak’ meydana gelmesi
durumunda kendini göstermektedir. Bunun ikinci yetkinlik olarak adlandırılması da bu tür
fiillerin bilfiil olarak meydana gelebilmesinin ancak ilk yetkinliğin (türün bilfiil varlığının)
ardından ve ona bağlı olarak gerçekleşmesi dolayısıyladır366.
İbn Sînâ, organik varlıklardaki bütün biyolojik, fizyolojik ve psikolojik oluşlar yanında gök
cisimlerinin hareketini de nefislerin işleviyle açıklar. O, bu dünyada nefsi sadece insan türüne
özgü kılmayıp bitki ve hayvanların da nefsi olduğu düşüncesindedir. Buna göre oluş ve bozuluş
dünyasında, bitkisel (nebatî), hayvanî ve insanî olmak üzere üç tür nefs bulunmaktadır.
Nefsin türlerini belirleyen şey, onu taşıyan cismin mizacıdır. Bu mizacın mutedillik derecesi
nefsin çeşitliliğinin sebebidir. Cisimsel mizacın mutedilliği ne kadar yüksekse, onun sahip
olduğu nefsin düzeyi de o kadar yüksektir. Bu demektir ki, bedensel ya da cisimsel mizacın
yapısıyla nefsin belirli bir nitelikte varoluşu arasında bir ilişki söz konusudur.

Bitkiden insana doğru yükselen canlı varlık türleri arasındaki hiyerarşik sırayı onların nefsleri
arasındaki hiyerarşik sırayla ilişkilendiren İbn Sînâ’ya göre en alt düzeyde yer alan bitkisel
nefs, bitkilerde görülen beslenme, büyüme ve üremenin ilkesidir. Bitkisel nefse göre daha üst
bir düzeyde yer alan hayvanî nefs ise, söz konusu fiillerle birlikte hayvanlarda görülen duyusal
idrak ve iradeli hareketin ilkesidir. En üst düzeyde yer alan insan nefsi de, bitki ve hayvan

366

İbn Sînâ, en-Nefs, s. 10.
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nefsinin sahip olduğu bütün güç ve fiillerden başka, insanlardaki aklî idrak ve düşünmeye
dayalı iradeli fiillerin ilkesidir.
Anlaşılacağı üzere hayvan türünün sahip olduğu hayvanî nefs, bitkilerin sahip olduğu bitkisel
nefsin güçlerini de kapsamaktadır. Aynı şekilde insan türünün sahip olduğu insanî nefs de
hayvanî nefsin güçlerini içermektedir. Böylece insanî nefs, kendisine özgü güçler yanında
hayvanî ve bitkisel nefse özgü güçlere de sahip bulunmaktadır. Bu sebeple sıra düzeni
bakımından insan, canlı türlerinin en üstünde yer almakta, onun altında hayvan ve en altta da
bitki türü bulunmaktadır. Fakat şunu belirtmek gerekir ki, insanî nefsin kendi altında yer alan
diğer nefsin güçlerini de içermesi, insanın üç ayrı nefse, yani ayrı ayrı bitkisel, hayvanî ve insanî
nefslere sahip olduğu anlamına gelmez. Aksine, Platon’dan farklı olarak ve fakat Aristoteles ve
Fârâbî’nin anlayışına paralel bir şekilde İbn Sînâ, tek bir bedenin tek bir nefsi bulunduğunu
savunmaktadır. Ona göre insan nefsi, çok çeşitli güçlere sahip olsa da, tektir.
İnsanın bir takım aşamalardan geçerek teorik ve pratik bakımlardan yetkinleşmesinde insanî
nefsin sahip olduğu beslenme, büyüme ve üreme gibi bitkisel güçlerin ötesinde hayvanî ve
insanî güçlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Belirtildiği üzere hayvanî güçler (1) idrak ve (2)
hareket gücü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İdrak gücü de (1a) dış idrak güçleri ve (1b) iç
idrak güçlerinden oluşmaktadır. İbn Sînâ’ya göre cisme ait nicelik ve nitelikleri algılayabilen
insanın dış idrak güçleri dokunma, tatma, koklama, işitme ve görme olmak üzere beş dış
duyudan ibarettir. Dış idrak güçlerinin verilerine bağlı olarak işlev gören iç idrak güçleri ise,
ortak duyu gücü, tasarlama gücü (hayâl gücü), tahayyül ve tefekkür gücü, vehim gücü ve son
olarak belleme ve hatırlama gücü olmak üzere beş iç duyudan müteşekkildir.
İç duyuların ilki olan (1b1) ortak duyu gücü, dış duyuların nesnelere ilişkin olarak algılamış
olduğu sûretlerin kendisine iletilip toplandığı ve böylece bu sûretlerin topluca ve bir bütün
olarak algılandığı bir güç olma özelliği taşımaktadır. Bu güç sayesinde, mesela “bu kokulu olan
beyazdır” gibi tikel bir yargının oluşturulabilmesi mümkün olmaktadır. Zira dış duyu,
nesnelerin niteliklerini algılasa da, yani sûretleri birbirinden ayrı olarak idrak etse de, bu
sûretleri bir araya getirerek bir hüküm vermesi mümkün olmamaktadır. Demek ki, ortak duyu
gücü, tek bir nesneye ilişkin olarak farklı dış duyu organlarının verdiği ‘dağınık’ verileri
birleştirerek bir algılama gerçekleştirmekte ve bunlar arasında ilişki kurarak bir yargı
oluşturmaktadır. Böylece aynı nesnenin hem “kokulu” hem de “beyaz” olduğunun bir bütün
olarak algılanması ortak duyu gücüyle sağlanmaktadır.
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(1b2) Tasarlama gücü, ortak duyu gücünün dış duyulardan elde ettiği duyulur nesnelere ilişkin
tüm imajları ve algıları kendisinde toplayıp saklayabilen güçtür. Bu güç, duyulur nesneler dış
duyulardan uzaklaşsa bile bu algıları orada tutabilmektedir. Bu özelliğiyle o, ortak duyu
gücünün haznesi durumundadır. Zira ortak duyu gücü, dış duyuların verilerini ‘alma’ gücüne
sahip olsa da onları muhafaza etme gücüne sahip değildir. İşte tasarlama gücü burada devreye
girmekte, ortak duyudan alınanları saklama işlevini görmektedir.
(1b3) Tahayyül ve tefekkür gücü, tasarlama gücünde bulunan ‘sûret’ler (dış duyu
algıları/verileri) ile belleme ve hatırlama gücünde bulunan ‘anlam’ları (vehmî algılar/veriler)
çok farklı şekillerde birbirleriyle birleştiren ve ayrıştıran bir özelliğe sahiptir. Bu güç
kullanılarak mesela, “altın” ve “dağ” sûretinden “altın dağ” imgesi oluşturulabilir. İbn Sînâ’ya
göre bu birleştirme ve ayrıştırma işlemini yapan gücü vehim gücü kullanırsa, buna tahayyül
gücü (el-kuvvetü’l-mütehayyile); aşağıda değinilecek olan akıl gücü kullanırsa, tefekkür gücü
(el-kuvvetü’l-müfekkire) denir.
İbn Sînâ’nın kendisinin ortaya koyduğu ve geliştirmiş olduğu (1b4) vehim gücü367, dış duyularla
duyumsanan sûretlerde mevcut olan ve fakat bu duyular tarafından duyumsanamayan tikel
“anlam”ları algılar. Mesela “kurt” sûretinden “tehlikeli” anlamının çıkarılması böyledir. “Kurt”
sûreti dış duyularla algılanırken, dış duyuların hiç birinin algılayamadığı “tehlikeli” anlamı
vehim gücüyle idrak edilmektedir.
İç duyuların sonuncusu olan (1b5) belleme ve hatırlama gücü ise, vehim gücünün algıladığı
tikel anlamları gerektiğinde hatırlamak üzere saklayan bir işleve sahiptir. Bu güç, bir bakıma
vehim gücünün idrak etmiş olduğu anlamların deposu durumundadır.

Hayvanî güçlerin bir diğeri olan (2) hareket gücü ise, iradeye bağlı olarak sinir ve kaslar
aracılığıyla organların hareketini sağlamaktadır. İbn Sînâ’ya göre böyle bir hareketin
gerçekleşmesi için üç temel ilke ve aşama gereklidir. Bunların ilki, idrakin sonucunda oluşan
bilgi olup bu, hareketin uzak ilkesidir. Bir başka ifade ile iradî hareketin başlangıç noktası, idrak
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İbn Sînâ’nın psikoloji anlayışı içerisinde önemli bir yer tutan ve oldukça orijinal özellikler
taşıyan vehim gücü teorisinin çağdaş psikoloji içerisindeki bir takım modellerle kısa bir mukayeseli analizi için
bk. Rahman, “İbn Sinâ”, s. 113. Ayrıca İbn Sînâ’nın iç duyular konusundaki görüşlerinde Aristoteles’ten ayrıldığı
bazı noktalar hakkında bk. Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, trc. Kasım Turhan (İstanbul: Şa-to, 2004), s. 168.
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ve bunun ardından gelen bilgidir. Hareketin ikinci ilkesi ise, irade güçleridir (el-kuvvetü’nnuzû’iyyetü’ş-şevkiyye: şehvânî, gazabî, icmâî güçler). Ona göre harekete yönelme sürecinde
idrakin/bilginin ardından istek (aşaması) gelmektedir. Bir şey yararlı veya zararlı diye hayâl
edildiğinde, vehmedildiğinde ya da insanda olduğu üzere akledildiğinde –gerçekte böyle olsun
ya da olmasın- bu idrak ve bilgiden dolayı o şeyi elde etmeye ya da ondan kaçınmaya yönelik
canlıda bir istek uyanır. Böylece bu isteğin ardından hareketin üçüncü ve yakın ilkesi kendini
göstermektedir ki, bu ilke ve güç (el-kuvvetü’l-fâile), sinirleri ve kasları uyararak bedenin
hareketi gerçekleştirmesini sağlamaktadır.
İnsan nefsinin (nefs-i nâtıka), diğer canlı nefslerinden ayrılmasını sağlayan ve böylece insanı
insan kılan “insanî güçler” ise, (1) eyleme (‘âmile) ve (2) bilme (‘âlime) güçleri olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Pratik akıl (el-‘aklü’l-‘amelî) olarak da adlandırılan (1) eyleme gücü, insan
bedeninin hareket ilkesidir. Bu güç, insanı düşünmeye bağlı bir takım fiillere yöneltmektedir.
Buna göre bedenle ve bedenî faaliyetlerle ilişkiyi sağlayan eyleme gücünün insanın diğer bir
kısım güçleriyle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan irade (nuzû’iyye) gücüyle olan ilişkisinden
gülme, ağlama, utanma, heyecanlanma vb. psikolojik haller doğmaktadır. Tahayyül ve vehim
gücü gibi bir takım iç duyularla ilişkisinden ve onları kullanmasından da oluş ve bozuluş
âlemindeki olaylarla ilgili bir kısım pratik yararları olan hususları çıkarması ve beşerî sanatları
ortaya koyması söz konusudur. Kendisiyle olan ilişkisinden ise, bilme gücünden yardım alarak
“yalan kötüdür”, “zulüm çirkindir” gibi genel olarak kabul gören görüşlerin insan nefsinde
doğmasını sağlar. Kısacası bu güç sayesinde insan, yapılması ve yapılmaması gerekenleri
ayırabildiği gibi iyi-kötü, güzel-çirkin ve yararlı-zararlı tikel şeyleri de tefrik edebilme
yeteneğine sahip olabilmektedir.
İbn Sînâ’ya göre nefsin bu gücü, bedenî güçler üzerinde yönetici bir konumda olma yetisine
sahiptir. Erdemlerin elde edilebilmesi için bu yeti, bilfiil hale getirilmelidir. Bir başka ifade ile
insanın ahlâklı bir varlık haline gelebilmesi ancak bu gücün, bedenî güçlere hâkim olup onları
yönetmesiyle gerçekleşmektedir. O halde bu güç, kişinin ahlâklı ya da ahlâksız olması
bakımından da birincil derecede rol oynamaktadır.
Teorik akıl (el-‘aklü’n-nazarî) olarak da adlandırılan (2) bilme gücü ise, “yukarı”ya, ulvî alana
dönük olan ve insanın bu alanla ilişkisini sağlayan bir güçtür. Bu güç, gerçek ve değişmez
bilgiyi oluşturan maddeden ve maddî niteliklerden soyutlanmış tümel sûretleri, ilk ve ikincil
akledilirleri nefse kazandırmaktadır. Bu akıl gücü sayesinde insan, tümel bilgiye ulaşmak ve
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tümel konular üzerinde incelemelerde bulunmak suretiyle diğer canlılardan ayrılmaktadır. Yine
bu gücü kullanarak insan, en yüce bilgi alanını oluşturan metafizik bilgiyi elde edip kendisini
teorik bakımdan yetkinleştirebilmektedir.

Şekil 1: İbn Sînâ’da nefsin türleri ve güçleri
Platon’dan farklı olarak nefsin daha önce değil, bedenle birlikte var olduğunu söyleyen İbn
Sînâ’ya göre canlılar içerisinde en ılımlı mizaca insan bedeni sahiptir. Böylece sadece bu
bedenle birlikte ve ona uygun olarak meydana gelen insan nefsi bağımsız cevher olma özelliği
taşır. Dolayısıyla da bedenin mizacının bozulmasıyla, yani ölümle yalnızca insanî nefs baki
kalmakta, öteki nefslerse yok olmaktadır. Yine İbn Sînâ’ya göre uygun mizacı teşekkül eden
her beden zorunlu olarak fa’âl akıldan kendisiyle ilgilenecek bir nefsi hak eder. Bu sebeple
Platon’un iddiasının aksine, ölümden sonra nefsin başka bir bedene girmesi anlamında tenâsüh
de mümkün değildir368.
İbn Sînâ insanî nefsin, bedenden bağımsız bir şekilde varolabilen manevî bir cevher olduğunu
çeşitli delillerle ortaya koymaktadır. Genelde onun bu delillerinin temeli, insandaki aklî idrak
ile duyusal idrak arasındaki farkın açıklamasına ve aklî idrakin cisim olmayan bir cevherde
(nefs) gerçekleştiğinin gösterilmesine dayanır. Buna göre duyusal idrak güçleri, nesnenin
sûretini, madde ve maddeye ilişkin özelliklerden tam olarak soyutlayamazlar. Çünkü onlar,
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İbn Sînâ, en-Nefs, s. 205-7; a.mlf., en-Necât, II, 35 vd.
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cismanî bir organla idrak ederler. Oysa aklî idrak gücü, nesnenin sûretini maddesinden her
yönüyle tam olarak soyutlayıp idrak edebilmektedir. İşte İbn Sînâ’ya göre akıl gücünün bu
idraki, ona sahip olan şeyin cisimsel olmayan bir cevher olduğunu göstermektedir. Zira nefs,
cisimsel bir cevher olsaydı, tam bir soyutlama yapamazdı. O halde nefs, bedenin dışında
bağımsız ve manevi bir cevher olup bedenin bozulmasıyla da bozulmaz. Yine İbn Sînâ’ya göre
insanın tümel kavramları idrak edebilmesi de insan nefsinin cisim veya cisimle kâim bir cevher
değil, bağımsız manevi bir cevher olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü idrak edilen tümel
kavramın akıl gücü dışında her hangi bir nesnel gerçekliği yoktur. Soyut olan tümellerin
cisimde bulunduğunu düşünmek de imkânsızdır. Ayrıca duyusal idrak güçlerinin aksine akıl
gücünün kendini idrak edebilmesi, kendi varlığının bilincine varabilmesi de bu gücün cisim
veya cisimsel olmadığını göstermektedir.
Düşünce tarihinde ilk defa İbn Sînâ, nefsin kendini bilmesi olgusunu meşhur ‘boşlukta uçan
adam’ benzetmesiyle kanıtlamaya çalışır369. Farzedelim ki, der İbn Sînâ, bir kimse yetişkin
olarak yaratılmış olsun, fakat öyle bir vaziyettedir ki, bedeni hiçbir şeye temas etmez. O, dış
dünyadaki hiçbir şeyi idrak edemeyeceği bir boşluğun içinde doğmuştur. Ve yine farzedelim
ki, o, kendi bedenini dahi göremiyor ve vücudunun organlarının birbirine dokunması
önlenmiştir. Sonuçta, her ne olursa olsun hiçbir duyu idrakine sahip değildir. Böyle bir kişi dış
dünya ile ilgili hiçbir şey bilemez ve hatta kendi bedeninin varlığı hakkında bile bir şey öne
süremez; fakat yine de kendisinin varolduğunun farkındadır. İşte İbn Sînâ’ya göre bu
farkındalığı sağlayan, bedenden bağımsız manevî bir cevher olan nefstir. Burada İbn Sînâ,
bedenimizi yok farzedebileceğimiz ve onun varlığından kuşku duyabileceğimiz, fakat
ruhumuzun (nefs) olmadığını asla düşünemeyeceğimizi vurgular. Şu halde nefis, bedenden
bağımsız bir varlık olup beden ve organlar onun bir elbisesi gibidir. Tıpkı bir kimsenin giydiği
elbiseye alışarak onu vücudunun bir parçası zannetmesi gibi bedenin de insanın kendi
benliğinden ayrı düşünülemeyen bir parçası olduğu zannedilir. Hâlbuki bu sadece alışkanlıktan
kaynaklanan bir yanılgıdır370. Demek ki, insanın bilgi, irade ve eylemlerinin ilkesi, dolayısıyla
bir nevi insanın aslî doğası olan nefs, bedenle birlikte bulunsa da mahiyet olarak ondan ayrı,
yalın, ölümsüz bir cevherdir. Ancak İbn Sînâ’da, nefs ile beden arasındaki ilişki konusu
kendinden önceki filozoflarda görülmeyen bir yaklaşım biçimiyle ele alınmaktadır. Dahası
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Bu kanıt, İbn Sînâ’nın çeşitli eserlerinde yer almaktadır; örnek olarak bk. İbn Sînâ, en-Nefs, s.
225; a.mlf., İşaretler ve Tembihler (el-İşârât ve’t-tenbîhât), s. 107.
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nefsin beden üzerindeki çok boyutlu etkisini ısrarla belirtmesi onun felsefesinin en başta gelen
ve orijinal yönlerinden birini oluşturmaktadır371.

9. 2. Bilgi Teorisi

İbn Sînâ’ya göre bilgi (el-‘ilm), bilinen nesneye dair bilen öznenin nefsinde meydana gelen bir
hal ve nitelik olup en temelde, bir nesne durumuna ilişkin inanç (i’tikâd) anlamına
gelmektedir. Bilginin kesinlik açısından daha üst bir seviyesine işaret eden yakînî bilgi ise, bir
nesnenin belirli bir durumda olduğuna ve asla başka türlü olamayacağına ilişkin bir inancı
ifade etmektedir. Bu demektir ki, yakînî bilgide, ikili bir inanç söz konusudur. Bunlardan biri,
nesnenin durumuna yönelik inanç; diğeriyse, bu nesne durumunun başka türlü olamayacağına,
dolayısıyla da nesne durumuna ilişkin öznedeki birinci inancın değişmeyeceğine yönelik bir
inançtır.
İbn Sînâ’ya göre, güvenilirlik bakımından bilgiden daha aşağıda yer alan zan ise, “görüş” (erre’y) olma bakımından bilgi ile aynı kategoride yer almaktaysa da, mâhiyet itibariyle ondan
ayrılmaktadır. Zira zan, bilgide olduğu gibi bir nesne durumuna yönelik inancı ifade etmekle
birlikte, bu nesne durumunun farklı olabileceğine dair bir inancı da içerisinde
barındırmaktadır. O halde bilgi, bir nesne hakkındaki sabit ve değişmez bir inancı gerektirmekte
iken zan, nesneye ilişkin inançta bir değişim imkânını sürekli taşımaktadır372.
İnsan için fiziksel veya metafiziksel her türden bilginin mümkün olduğunu düşünen İbn Sînâ,
Eski Yunan geleneğine uyarak bilmeyi, bilen öznenin bilinen nesnenin sûretini maddesinden
soyutlaması olarak tasvir eder. İbn Sînâ’nın idrak terimiyle ifade ettiği bu soyutlama işlemi,
duyu idrakiyle başlayıp aklî idrakle sona eren dört aşamalı bir süreç gösterir.
Tümelin bilgisi demek olan gerçek bilgi de ancak ‘tam soyutlama’nın gerçekleştiği bu son
aşamadaki aklî idrak neticesinde elde edilir. Böylece bilme, dış dünyanın verilerinin soyutlama
yoluyla zihne aktarılması, zihnin kendine özgü faaliyetlerle bunları bir takım işlemlerden
geçirerek kavram veya yargılara ulaşması anlamına gelmektedir.
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Rahman, “İbn Sinâ”, s. 109-10.
İbn Sînâ, el-Burhân, s. 256-59.
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İbn Sînâ’ya göre bilme olayının ilk aşamasını oluşturan duyu idrakinde önce beş “dış duyu” ile
nesnelerin fiziksel nitelikleri duyumsanır. Daha sonra bu nitelikler “iç duyu”lardan olan “ortak
duyu”da birleştirilerek idrake dönüştürülür. Böylece “bu beyaz olan tatlıdır”, “bu hareket eden
siyahtır” vb. tikel yargılara ulaşılır. Bu idrak aşamasında esasen gerçek bir soyutlama söz
konusu değildir. Zira burada nesnenin sûreti, tam olarak maddeden soyutlanamadığı gibi
maddeye ilişkin özelliklerinden de soyutlanabilmiş değildir. Dolayısıyla duyular, algılamasında
maddeye bağımlı olmakta, dış dünyadaki nesneyi yer, zaman, durum, nicelik ve nitelik gibi
maddî özellik ve ilişkileriyle birlikte algılamaktadır. Mesela X şahsı duyularla idrak
edildiğinde, bulunduğu fiziksel konumu, rengi, uzunluğu, genişliği, şekli, yapısı ve benzeri bir
takım özellikleriyle algılanmaktadır. Burada bütün bunlardan soyutlanmış ve tüm şahıslarda
ortak olan bir ‘insanlık’ algısı söz konusu olmamaktadır. Ayrıca duyu idrakinin
gerçekleşebilmesi için nesnelerin, duyuların idrak edebileceği alan içerisinde bulunmaları
gerekir. Mesela X şahsının gözle görülmesi/algılanması için onun gözün görme alanı içerisinde
bulunması zorunludur. Bundan dolayıdır ki, X şahsı ortadan kaybolduğunda, yani gözün algı
alanı dışına çıktığında idrak de yok olur. Bunun sebebi, bu düzeydeki idrakte algılanan sûretin
maddeye bağımlı olarak bulunmasıdır. İşte tüm bu durumlar, bu aşamadaki idrakte gerçek bir
soyutlamadan söz edilemeyeceğini göstermektedir. Soyutlamanın bu basit düzeyi burada ortaya
çıkan bilginin de basitliğini ve ilkelliğini ortaya koymaktadır.
İkinci aşama olan hayâlî idrakte, hayâl gücünün, nesnenin sûretini maddesinden soyutlayıp
alması, birinciye oranla daha güçlüdür. Nitekim duyu idrakinin aksine bu aşamada, sûretin
varlığı için maddeye gereksinim duyulmamaktadır. Madde bulunmasa dahi sûret hayâl gücünde
varlığını sürdürebilmektedir. Bu durum hayâl gücünün, sûreti maddeden tam olarak
soyutlayabilmesi sebebiyledir. Bununla birlikte böyle bir idrakte sûret, maddeden soyutlansa
da maddî özelliklerden soyutlanabilmiş değildir. Bu aşamada mesela X şahsı ortadan kaybolsa
da onun sûreti algılanabilmekte; ama bu algı da tıpkı birinci aşamada olduğu gibi, X’in şekli,
durumu, rengi vb. bir takım maddî özellikleriyle birlikte gerçekleşmektedir. Zira hayâl
gücündeki sûret, duyularla algılanmış sûrete göre ve ona bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Burada şunu da kaydetmek gerekir ki, İbn Sînâ’ya göre, diğer bir iç duyu olan mütehayyile
gücü, hayâl gücünde muhafaza edilebilen bu sûretlerin bazılarını birbirleriyle birleştirerek (altın
dağ gibi) veya ayrıştırarak (başsız at gibi) yeni tikel sûretler de üretebilmektedir.
Üçüncü aşama olan vehmî idrakte ise, vehim gücünün gerçekleştirdiği daha ileri bir soyutlama
söz konusudur. Zira burada özünde maddî olmayan iyi-kötü, yararlı-zararlı ve dost-düşman gibi
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bir takım “anlamlar” elde edilmektedir. Vehim gücü bu anlamları idrak ederken genel ve tümel
olarak değil, belirli bir maddede mevcut bulunan tikel bir şeye özgü olarak veya ona nispetle
idrak etmektedir. Bu idrak düzeyinde anlamların elde edilmesi hayâlî idrakin elde etmiş olduğu
sûretler üzerinde gerçekleşmektedir. İşte vehmî idrakteki anlamların genel ve tümel değil de
tikel olmasının nedeni de budur. Zira bu anlamlar, özel bağlarından koparılmış mutlak bir iyikötü, yararlı-zararlı ve benzeri anlamlar/kavramlar değil, hayâl gücünün idrak etmiş olduğu
muayyen sûretlerin iyi-kötü, yararlı-zararlı ve benzeri olduğuna ilişkin anlamlardır. Vehim
gücünün bu idrakine “kurttaki tehlikenin algılanması” örnek olarak verilebilir. Burada vehim
gücü, bir üst düzeye çıkarak hayâl gücünün algılamadığı kurttaki tehlikeliliği algılamakta;
“kurt” sûretinden maddî olmayan bir “tehlikeli” anlamını çıkarmaktadır. Bununla birlikte
burada genel bir tehlike kavramı oluşmamaktadır. Zira bu “tehlike”, “belirli bir kurt”a ilişkin
tehlikedir ki, bu, vehmî idrakin elde ettiği anlam ve yargıların tikel olmasının nedenidir. İbn
Sînâ’ya göre bazen yanlış da olabilen bu anlam ve yargıların kaynağı içgüdüler veya geçmişte
yaşanmış tikel deneyimler olup bunların bilimsel ve felsefî açıdan bir değeri de
bulunmamaktadır. Bununla birlikte onlar, insanın gündelik yaşamında yararlı ve önemlidirler.

Bilme olayının son aşaması aklî idraktir. Bu idrak, diğer idrakler içerisinde en ileri seviyeyi
oluşturmaktadır. Zira bu aşamada sûretler tüm maddî ilişkilerinden arındırılarak tam bir
soyutlama ile elde edilmekte ve tümel bir biçimde akledilir bir hâle getirilmektedir. Gerçek
bilginin oluştuğu bu düzeyde düşünme vasıtasıyla akıl gücü, tikel anlamdan genel anlama
geçmek suretiyle kavram bilgisine ulaşır. Bunu da, iç ve dış duyularla kazanılmış ve muhafaza
edilmiş tikel sûretlere ait özelliklerin kalıcı ve geçici, birbirine benzeyen ve benzemeyen
yönlerini dikkate alarak yapar. Sonra da bu güç, tümel kavramlar arasında bir takım ilişkiler
kurarak tümel yargılar teşkil eder. Böylece biri kavram diğeri ise yargı olmak üzere iki kısma
ayrılan bilgi, gerçek anlamda bu düzeyde meydana gelir. Zira İbn Sînâ’ya göre asıl bilgi tümelin
bilgisidir.

Tümelin elde edildiği bu idrak aşamasında artık nicelik, nitelik, yer ve durum gibi maddî
özelliklerden tam olarak soyutlanmış bir sûret söz konusudur. Bu sûret özel ve belirli bir
nesnenin değil, bilmeye konu olan türün bütün fertlerini kaplayan, bu fertlerin değişmez temel
özelliklerini içeren bütünüyle soyut ve genel bir sûrettir. Burada akıl, mesela duyuların elde
etmiş olduğu X, Y, Z şahıslarının tikel idrakinden tam bir soyutlama yaparak dış dünyada
varlığı olmayıp sadece zihinde bulunan “insan” ya da “insanlık” gibi tümel bir sûrete, kavrama
ulaşabilmektedir. Buradaki “insan” algısı artık tikele ilişkin bir idrak olmayıp bütün insan
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teklerinde ortak olarak bulunan özün ve hakikatin kavranması şeklinde kendini göstermektedir.
Bu anlamda bütün insan teklerine yüklem olabilecek böyle bir insan algısı, tüm maddî
özelliklerinden soyutlanmış bulunduğundan duyusal algının algılayamayacağı ve duyusal
boyutla ilişkisi kalmayan bir düzeye taşınmıştır. Ayrıca tikellerin tümele dönüştürülerek bir
kavram oluşturulduğu bu idrak düzeyinde, duyusal idrake de gereksinim bulunmamaktadır.
Yine de aklın böyle bir kavrama ulaşırken dış ve iç duyulara dayandığı, ondan yararlandığı da
bir gerçektir.

Burada belirtmek gerekir ki, akıl, tüm idraklerinde soyutlama işlemine girişiyor değildir. Bir
başka ifade ile akıl, algılarını her zaman duyulara bağlı olarak, onların verileri üzerinde işlemler
yaparak oluşturmamaktadır. Aksine aklın idrakine konu olan sûretler özü itibariyle soyutsa,
yani maddî niteliklerle birlikte bulunmayıp salt mücerret olarak bulunuyorsa, bu durumda akıl,
bunları doğrudan, hiçbir işleme girişmeksizin idrak etmektedir. O halde denilebilir ki, fiziksel
varlıkların bilgisi aklın soyutlama yapmasıyla gerçekleşirken manevi ve metafiziksel
varlıkların bilgisi, -onlar zaten soyut olduklarından- aklın doğrudan idrakiyle kazanılmaktadır.
İbn Sînâ’ya göre aklın idraki, yani tümeli kavraması salt kendi gücüyle gerçekleşen bir hâdise
değildir. Aksine akıl, yukarıdaki her iki haliyle de tümelleri kavrarken bir dış etkene gereksinim
duymaktadır ki, bu, kozmolojik akılların sonuncusu olan “fa’âl akıl”dır. Ona göre “hep-etkinakıl” olan bu akıl, tümel sûretlerin ve bilgilerin kendisinden neşet ettiği bir kaynaktır. Fârâbî
gibi İbn Sînâ’ya göre de “onun insan aklına olan nispeti güneşin göze olan nispeti gibidir”.
Nasıl ki, ışık olmaksızın potansiyel olarak görme gücüne sahip olan göz, bilfiil olarak
göremezse, benzer şekilde potansiyel olarak bilme gücüne sahip olan akıl da fa’âl aklın ışığı
olmaksızın bilfiil olarak bilemez. O halde İbn Sînâ’ya göre insan aklında tümel bilgilerin ortaya
çıkışı daha önce dış ve iç duyular tarafından algılanmış olan tikellerden çıkarılmamaktadır.
Çünkü tümeller onlarda mevcut değildir. Ayrıca, tikellerden oluşan örneklerin hiçbir miktarı
sonsuz örneklere uygulanabilir olan tümel özleri meydana getirmeye fiilen yetmeyecektir. Bu
sebeple İbn Sînâ, tümelin bilgisini, tikellerden değil de, bunların zihni belirli bir şekilde
hazırlaması ve onu tümelleri almaya yatkın ve yetkin hâle getirmesi sonucu fa’âl aklın ışığının
insan aklına erişmesi ve tümelleri ona vermesiyle, yani işrâkla (aydınlanma) gerçekleştiği
görüşündedir. Bir diğer ifadeyle akılda meydana gelen tümel sûretler ve bilgiler, insanın tikeller
üzerinde gerçekleştirdiği zihinsel çabasına, düşünmesine bağlı olarak belirli bir konuma gelen
nefs ile fa’âl aklın bir tür ittisâli (ilişki) sonucu kazanılmaktadır. O halde İbn Sînâ’ya göre tümel
sûretlerin idraki, yani gerçek bilgilerin insandaki oluşumu, duyuların tikelleri idraki ile
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düşünmeye bağlı olmakla birlikte, salt bunlara indirgenerek açıklanamaz. Bilginin kaynağında
bu dünyayı aşan bir boyut söz konusudur ve hiçbir bilgi teorisi bu insan-üstü aşkın akıl
boyutunu (fa’âl akıl) göz ardı ederek bilgi olgusunu sağlıklı bir şekilde izah edemez.
İbn Sînâ’ya göre insan aklı, duyulara ve düşünmeye bağlı olarak fa’âl akıldan tümel bilgileri
elde ederken dört aşamadan geçmektedir. Aklın, nesnesini idraki açısından yahut bildikleri
açısından derecelenmesi de demek olan bu dört aşama (1) heyûlânî akıl, (2) meleke halindeki
akıl, (3) fiil hâlindeki akıl ve son olarak (4) müstefâd (kazanılmış) akıl aşamalarından ibarettir.
Kindî ve Fârâbî gibi seleflerinden ayrıldığı bu akıl teorisinde İbn Sînâ, (1) heyûlânî aklı, her
insanın sahip olduğu bilme yeteneği olarak görür. Bu aşamada akıl, doğası gereği sûretleri
kavramaya yatkınsa da henüz nefste bilkuvve halinde bulunmaktadır.
(2) Meleke halindeki akıl aşaması, varlığın çeşitli alanlarına ait bilgilerin elde edilebilmesi için
gerekli olan ilkelerin kazanıldığı bir aşamayı ifade etmektedir. Bir başka deyişle bu aşama,
aklın tanım (hadd) yapabilmesi ve akıl yürütebilmesi (kıyâs) için özdeşlik, çelişmezlik ve
üçüncü hâlin imkansızlığı gibi mantığın ya da düşünmenin genel ve temel ilkeleri ile
kavramlarını öğrendiği aşamaya karşılık gelmektedir. İbn Sînâ’ya göre bu ilkeler doğrudan
deney ve gözlemden gelmediği gibi, doğuştan da değildir. Zaten belirtildiği üzere akıl, doğuştan
bir bilgiye sahip olmayıp, sadece bilme yeteneğine sahiptir. Böylece İbn Sînâ, belirli bir
süreçten sonra bunların fa’âl akıl vasıtasıyla kazanıldığı görüşündedir.

(3) Fiil halindeki akıl (bilfiil akıl), ikinci aşamada temel ve genel ilkelerin (ilk akledilirler)
kazanılmasının hemen ardından, bunlara dayanılarak deney, gözlem ve düşünmeyle ya da
sezgiyle (hads) birlikte yeni bilgilerin (ikinci akledilirler) edinildiği aşamayı temsil etmektedir.
Bu aşamada, kazanılmış bilgiler adeta bir hazine olarak muhafaza edilmiş durumdadır. Bunlar,
istendiğinde bilfiil düşünülür ve bilinir duruma getirilebilir bir konumda bulunmaktadır.
Varlığın tüm alanlarına ilişkin bu bilgilerin kazanılmasında fa’âl akıl, burada da etkin
olmaktadır.

Son olarak (4) müstefâd akıl aşaması, yine fa’âl aklın etkisiyle, insanî aklın tam anlamıyla bilfiil
hale geldiği; fizikten metafiziğe kadar elde ettiği bilgileri bilfiil bildiği ve düşündüğü
mükemmellik aşamasını ifade etmektedir. Bu akıl aşamasında “canlı cinsi ve insan türü
yetkinliğe erer ve insanlık gücü, tüm varlıkların ilk ilkelerine (Gök akılları ve Gök nefisleri)
benzer”.
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Böylece İbn Sînâ’ya göre insanın nazarî aklını heyûlânî akıldan tam yetkinlik durumu olan
müstefâd akıl aşamasına çıkaran, son tahlilde fa’âl akıl olmaktadır. Dolayısıyla fa’âl aklın etkisi
olmaksızın insan için tümellerin bilgisi ve buna bağlı olarak da nefsî yetkinlik ve mutluluk
mümkün değildir.
İbn Sînâ, bilginin fa’âl akıldan elde edilişini sadece düşünmeye bağlamaz. Ona göre bu noktada,
yani fa’âl akıldan bilgilerin kazanılmasında daha önemli ve kestirme olan yol, yine aklî bir
özellik gösteren sezgidir (hads). Düşünme, belirli bir zaman ve süreçte bilinenden bilinmeyenin
bilgisini elde etmeye doğru yapılan bir zihnî hareket iken; sezgi, bilinmeyenin bilgisine adeta
zamansız olarak bir anda, hızlı bir biçimde geçiştir. Anlaşılacağı üzere düşünme ile sezgi
özünde aynı işlevi yerine getirmektedir. Her ikisinde de bilinenden bilinmeyenin bilgisine
doğru zihnî bir yönelim ve geçiş söz konusudur. Bununla birlikte düşünmede bu işlem daha
yavaş, gecikmeli ve zahmetli olurken, sezgide bu hâdise, birdenbire, aniden ve kolayca
gerçekleşmektedir. Yine ilâhî bir feyz ve fa’âl akılla doğrudan aklî bir ittisâl olan sezgi, insanın
istemesine bağlı kalmaksızın, çabaya ve duyular gibi bir takım araçlara başvurmaksızın
gerçekleşebilir. Oysa düşünme, daima iradeli, çaba isteyen ve doğru sonuç vermesi için bir
takım kural ve ilkelere uymayı ve onları yerinde kullanmayı gerektiren bir faaliyettir373.
Bu çerçevede İbn Sînâ, peygamberlerin, güçlü bir akıl ve sezgi gücüne sahip olmaları nedeniyle
fa’âl akılla mükemmel bir ilişki kurduklarını ve böylece herhangi bir zihinsel süreçten ve
öğrenimden geçmeksizin en kısa zamanda bilgileri elde ettiklerini düşünmektedir. Bu, oldukça
az ve nadir görülmesine rağmen mümkün olan bir durumdur ve kesinlikle imkansız değildir.
Sezgi gücünün bazı insanlarda daha zayıf, bazılarında ise daha güçlü olduğunu kaydeden İbn
Sînâ, bu duruma bağlı olarak sezgiyle elde edilen bilgilerin miktarının da değişebildiğini
söylemektedir. İnsanların en üstünü olan peygamberler ise, en güçlü sezgiye sahip
olduklarından -sezgiye sahip olan diğer insanların aksine- bütün bilgileri ya da pek çoğunu
kolayca ve en kısa zamanda elde etme imkânına sahiptir374.

373

İbn Sînâ’da düşünme ve sezginin kapsamlı bir incelemesi için bk. Gutas, İbn Sînâ’nın Mirası, s.

97-131.
374

Bk. Ömer Mahir Alper, İslâm Felsefesinde Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî, İbn
Sînâ Örneği (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000), s. 194-95.
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Buraya kadar ortaya konulanlardan da anlaşılabileceği üzere İbn Sînâ, esasen bir soyutlama
demek olan insanın bilme eyleminde duyulara ve akla önemli yer vermektedir. Ona göre bilgiye
doğru insan nefsini harekete geçiren şey öncelikle duyular olup onların nefse aktaracağı
sûretler, bilginin başlangıcını oluşturmaktadır. Duyu verileri olmaksızın tikellerin kavranması
ve böylece de bunlar vasıtasıyla tümellerin elde edilmesi mümkün değildir. Duyuların bilgi
edinmedeki önemini ısrarla vurgulayan İbn Sînâ, fiziksel dünya hakkında ancak duyu idrakiyle
bilgi sahibi olunabileceğini belirtmektedir. Cisimsel dünyadaki doğal nesneler ve olaylar, ancak
iç ve dış duyuların yardımıyla algılanabilmekte, onlarsız, dış dünyaya ilişkin sûretler elde
edilememektedir. Bununla birlikte o, insanın gerçek yetkinliğini ve mutluluğunu duyulur
dünyaya değil de akledilir dünyaya yönelmesinde gördüğünden, aklî idraki ve bilgiyi daha
önemli ve üstün bir yere oturtmaktadır. Esasen bilgi adını almaya layık olan da aklî bilgidir.
Zira duyunun verdiği bilgi cisimsel olup cismin sûretini aktarmaktadır. Oysa akıl, eşyânın
mâhiyeti hakkında bilgi vermekte olup maddeden ve maddî her türlü özellikten uzak saf bilgiyi
sağlamaktadır. Bir başka deyişle duyu bilgisi zâhirî, tikel, basit, yok olucu ve geçici bir bilgi
iken aklî bilgi, yakînî, tümel, zorunlu ve ebedîdir. O halde bilginin başlangıcı duyularlaysa da
nihâyeti ve yetkinliği akılladır. Fakat bütün bunlara rağmen İbn Sînâ’da bilgi, sadece duyular
ve akılla kazanılan bir bilgi değildir. O, kendisine özgü bir yaklaşımla bilgiyi, salt duyuların ve
aklın kullanımıyla insanın ürettiği ve ortaya çıkardığı bir olgu olarak görmez. Tek başına insan
bilgiyi ortaya çıkarmaya muktedir değildir. Bilginin temeli olan akledilir sûretler, dışarıdan,
yani fa’âl akıldan gelir. Bir başka ifade ile son tahlilde insana bilgiyi ‘veren’ ve bunu onda
meydana getiren fa’âl akıldır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İbn Sînâ’nın psikolojiye dair görüşleri açısından doğru
bir yargıyı dile getirmez?
I. Nefs, insanın en değerli cüzüdür.
II. Nefs, bir cevherdir.
III. Nefs, latîf bir cisimdir.
IV. Nefs, ölümsüzdür.
V. Nefs, bedenin fonksiyonudur.
A. I, IV

B. II

C. III, V

D. III

E. II, V

2. “Nefs,…………………………………ilk yetkinliğidir”.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. organik doğal cismin
B. bedenin
C. insanın
D. canlıların
E. idrak sahibi varlıkların
3. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’ya göre nefsin türlerini doğru bir biçimde gösterir?
A. Maddî nefs, sûrî nefs, insanî nefs
B. Bitkisel nefs, hayvanî nefs
C. sûrî nefs, maddî nefs
D. Bitkisel nefs, hayvanî nefs, insanî nefs
E. cevherî nefs, arazî nefs, insanî nefs
4. I. Aklî idrak II. Beslenme III. Düşünmeye dayalı iradî fiiller IV. İradeli hareket V. Duyusal idrak
Yukarıdaki güçlerden hangileri insanî nefse aittir?
A. I, IV

B. II, IV, V

C. III, V

D. II, III

E. I, III

5. Aşağıdakilerden hangisi idrak güçlerinin doğru bir bölümlemesini verir?
A. Görme gücü, işitme gücü
B. dış idrak güçleri, iç idrak güçleri
C. iç idrak güçleri, görme gücü, işitme gücü
D. dış idrak güçleri, hayal gücü, vehim gücü
E. dış idrak güçleri, iç idrak güçleri, ortak duyu gücü
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6. “Bu sert olan şey, sıcaktır” gibi tikel bir yargı, hangi algı gücü sayesinde oluşmaktadır?
A. Görme gücü B. Dokunma gücü C. Vehim gücü D. Dokunma ve hayâl gücü E. Ortak duyu gücü
7. İbn Sînâ’nın ‘boşlukta uçan adam’ benzetmesi, hangi meseleyi açıklığa kavuşturmak için ileri
sürülmüştür?
A. Boşluğun ispatı
B. Nefsin kendini bilmesi
C. Nefsin ölümden sonraki durumu
D. İnsanın küçük âlem olduğu
E. İnsanın özünde yalnız olduğu
8. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın bilgi teorisini yansıtmaz?
A. Bilgi, son tahlilde bir inançtır (itikat).
B. Bilgi, görecelidir.
C. Bilgi, insan nefsindeki bir hal ve niteliktir.
D. Bilgi, görüş olma bakımından zan ile aynı kategoride yer alır.
E. Bilgi, derece bakımından yakînin altında yer alır.
9. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Sînâ’ya göre, insan aklının bilgi edinme sürecindeki aşamalarını
doğru bir sırayla gösterir?
A. Heyûlânî akıl-meleke halindeki akıl-bilfiil akıl-müstefâd akıl
B. Meleke halindeki akıl-heyûlânî akıl-bilfiil akıl-müstefâd akıl
C. Heyûlânî akıl-müstefâd akıl-meleke halindeki akıl-bilfiil akıl
D. Meleke halindeki akıl-bilfiil akıl-heyûlânî akıl-müstefâd akıl
E. Müstefâd akıl-meleke halindeki akıl-bilfiil akıl-heyûlânî akıl
10. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’ya göre ‘sezgi’ (hads) ya da ‘düşünme’ hakkında yanlış bir
yargıyı içerir?
A. Sezgide düşünmede olduğu gibi faal akıl ile ittisal sonucu bilgi elde edilir.
B. Sezgide bilinmeyenin bilgisine hızlı ve süratli bir geçiş yapılır.
C. Sezgi kalbin bir işlevi iken düşünme aklın işlevidir.
D. Sezgisel bilgide insanî çabaya, duyulara ihtiyaç olmayabilir.
E. Peygamberler hem düşünme hem de sezgi bakımından insanların en üstünüdür.

CEVAPLAR: 1 C, 2 A, 3 D, 4 E, 5 B, 6 E, 7 B, 8 D, 9 A, 10 C
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu derste İbn Sînâ’nın psikoloji ve bilgi teorisi ele alındı. İbn Sînâ’da nefs teorisi
(psikoloji) onun felsefesinin en önemli zeminidir. Bu nedenle de onun felsefî sistemine bir giriş
niteliği taşımaktadır. Bu derste böylece onun hem bilgi teorisi hem de metafizik düşüncesinin
anlaşılmasında önemli bir adım atılmış olmaktadır. İbn Sînâ’nın psikolojisi ele alınırken nefs
ve nefsin güçleri meselesi önemli bir yer tutmaktadır. Zira genel olarak nefs, özel olarak da
insanî nefs konusu aynı zamanda bilginin kaynağı sorunuyla doğrudan ilişkilidir. Onun bilgi
teorisinde ise, özellikle bilginin tanımı, duyusal ve aklî bilginin mâhiyeti, özellikleri ve değeri
üzerinde durulmuştur. Böylece bu derste felsefenin en önemli alanlarından ve disiplinlerinden
biri olan bilgi teorisinin temel meseleleri İbn Sînâ üzerinden tartışılmış olmakta ve bu alanla
ilgili olarak yapılan felsefî tartışmalara bir giriş sağlanmaktadır
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10. İBN SÎNÂ: METAFİZİK
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde felsefe tarihi içerisindeki en kapsamlı ve ayrıntılı sistemlerden biri olan İbn
Sînâ metafizik düşüncesi genel hatlarıyla ele alınmaktadır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İbn
Sînâ’nın
düşüncesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

İbn Sînâ’nın metafizik düşüncesi
kavrandığında sadece İslâm
metafizik felsefe geleneğindeki değil aynı
zamanda Ortaçağ Batı felsefe
geleneğindeki metafizik
düşüncesi anlaşılır kılınacaktır.
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Metafizik düşüncesinin analizi,
metafiziğin konusu ve sorunları,
varlık ve varlığın bölümleri, varlık
hiyerarşisi, Zorunlu Varlık ve
ispatı, Tanrı-âlem ilişkisi
incelenerek elde edilecektir.

Anahtar Kavramlar


Metafiziğin konusu ve sorunları



Varlık ve varlığın bölümleri



Varlık hiyerarşisi



Zorunlu Varlık ve ispatı



Tanrı-âlem ilişkisi
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10. İBN SÎNÂ: METAFİZİK
İbn Sînâ’nın metafiziği, felsefe tarihi içerisindeki en kapsamlı ve ayrıntılı sistemlerden biridir.
Bu sistemin kavramsal araçlarında ve içeriğinde daha önceki kadim felsefî geleneklere ait
unsurlar yer almaktaysa da, nihai yapısı bunların toplamından oldukça farklı olup yaratıcı ve
özgün bir özellik göstermektedir375. Bu duruma bizzat İbn Sînâ, eş-Şifâ’nın ilk cildi olan elMedhal’inde işaret etmektedir: “Önceki filozofların kitaplarında olup da dikkate değer olan her
şeyi bu kitabımıza aldık. Eğer öteden beri yazıldıkları yerde yoklarsa, daha uygun olduğunu
düşündüğüm başka bir yerde vardırlar. Bunlara özellikle doğa bilimi, metafizik ve mantıkta
kendi düşüncemle kavradığım (edrektühu bi-fikrî) ve kendi araştırmalarımla elde ettiklerimi
(hassaltühu bi-nazarî) ekledim”376.
İbn Sînâ, metafizik sisteminde “önceki filozoflar”a çok şey borçlu olmakla birlikte, onlardan
elde ettiği malzemeyi kendi sistemine katarken eleştirel, seçici ve tashih edici bir tavır
içerisindedir. Dahası o, kendine has bağımsız bir metafizik inşa etme sürecinde bu malzemeye
ilişkin anlayışını ve değerlendirmesini de ortaya koymaktadır. Ayrıca XVII. yüzyıl Avrupa
rasyonalist felsefesinde karşılaşılan düşünme biçimini önceden haber veren tümdengelimci akıl
yürütme modelini de buna dâhil etmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, İbn Sînâ’nın
metafiziği, İslâm felsefe tarihinin gelişiminde bir zirve noktaya işaret ederken aynı zamanda
İslâm kelâmı içerisinde ortaya çıkan muhtelif doktrinlere karşı da açık bir cevap ve eleştiri
niteliği taşımaktadır.
İbn Sînâ metafiziğinin377 en kapsamlı açıklaması, onun eş-Şifâ’ adlı hacimli eserinin elİlâhiyyât (Metafizik) bölümünde yer almaktadır. O, bu eserine metafiziğin konusunun (mevzû’)
ne olduğuna dair geniş bir incelemeyle başlamakta ve onun öncelikli konusunun (başka
herhangi bir bakımdan değil) “varolması bakımından varlık” (el-mevcûd bimâ hüve mevcûd) ya da en-Necât’taki ifadesiyle “mutlak varlık”- olduğunu belirtmektedir. Zira “varlık”, tüm
konuların en geneli olup varlığının ispatına ve mâhiyetinin bilinmesine ihtiyaç duyulmayacak
kadar açık ve seçiktir.
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Bk. M.E. Marmura, “Avicenna iv. Metaphysics”, EIr., 1985, III, 73.
İbn Sînâ, Mantığa Giriş (el-Medhal), s. 3.
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İbn Sînâ’nın metafizik sistemine ilişkin müstakil bir inceleme için bk. Hayrani Altıntaş, İbn Sînâ
Metafiziği (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002).
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Aynı yerde İbn Sînâ, metafiziğin konusu (mevzû’) ile meselesi (matlûb) arasında temel bir
ayırıma gitmekte ve bütün varlıkların nihai sebebi ve ilkesi olan Tanrı’nın, metafiziğin konusu
değil meselesi olduğunun altını çizmektedir. Zira ona göre bir ilmin konusu, o konunun
mâhiyeti ve nitelikleri araştırılmazdan önce o ilim için bir ön doğru (müsellem) olarak verili
olması gerekir. Bir başka ifade ile her ilmin konusu, varlığı o ilimde kabul edilmiş bir şeydir ve
o ilim ancak onun, yani varlığı müsellem şeyin hallerini inceler. Oysa Tanrı’nın varlığının bir
ön doğru olarak bu ilimde (metafizik) kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü böyle olması
için O’nun varlığının bir başka ilimde mesele olması ve böylece de (o başka ilimde) ispatının
yapılıp, daha sonra bu ilim (metafizik) tarafından O’nun varlığının bir ön doğru olarak kabul
edilmiş bulunması icap eder. Fakat açıktır ki, metafizikten başka hiçbir felsefî ilimde böyle bir
durum, yani Tanrı’nın mesele olması ve böylece de varlığının araştırılıp ispatlanması söz
konusu değildir. Dolayısıyla O’nun varlığı bu ilimde araştırılması ve kanıtlanması gereken bir
meseledir378. O halde Tanrı, metafiziğin en temel problemidir. Bu disiplinin yetkinliğe ve
hedefine ermesi ancak Tanrı bilgisini, yani Tanrı’nın hem varlığını hem de niteliklerini ortaya
koymasıyla mümkün olabilir.
Metafiziğin öncelikli konusunu (varlık) ve meselesini (Tanrı) böylece ortaya koyan İbn Sînâ,
metafizik sisteminin merkezine yerleştirdiği varlık kavramının analizine önemli bir yer verir.
Ona göre “şey” ve “zorunlu” kavramları gibi “varlık” kavramı da insan zihninde apriori
(evvelî), kendinde anlamı apaçık olarak bulunmaktadır. Kendinde apaçık olan bu kavram, insan
zihnine dışardan tecrübe yoluyla gelmediği gibi tanım ve akıl yürütme yoluyla da kazanılmış
değildir. Aksine bu, insan zihni tarafından doğrudan doğruya kavranan ve insanın doğasında
varolan bir kavramdır. Esasen biz bir kavramı tanımla bilirken, varlık kavramı söz konusu
olduğunda bu (tanımlama) işe yaramamaktadır. Tanımlanmak istendiğinde ise, yapılan,
gerçekte bilinmeyeni tarif değil, bir isim veya alâmet vasıtasıyla zihni uyarmak ve
hatırlatmaktan ibarettir. Zira tanım yapabilmenin imkânı, tanımı yapılmak istenenin cinsini ve
faslını ortaya koymaktan geçmektedir. Oysa varlık, insan aklının ulaşabildiği en genel kavram
olduğundan, ondan daha genel bir kavram bulunmadığından cinsini ve dolayısıyla da faslını
belirlemek mümkün değildir. Bu durumda da onun bilgisine tanımla ulaşmak imkânsızdır.
Apaçık olan ve doğrudan doğruya sezgisel bir şekilde bilinen varlık kavramı, kendisi
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İbn Rüşd, doğa felsefesinin “İlk İlke”nin varlığını bir ‘mesele’ yapıp bunu kanıtlayabileceğini
ileri sürmekte ve İbn Sînâ’yı, Tanrı’nın varlığının kanıtlanmasının sadece metafizikte mümkün olabileceğini iddia
etmesi nedeniyle eleştirmektedir. Bk. Ömer Mahir Alper, “İbn Rüşd’ün İbn Sînâ’yı Eleştirisi: el-Fark beyne
Re’yeyi’l-Hakîmeyn”, Dîvân İlmî Araştırmalar, 10 (2001), s. 170-71.
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tanımlanamasa da başka kavramların tanımlanmasını mümkün kılan ilk ve en temel
kavramlardandır. Onun, insan aklındaki bulunuşunun sebebi fa’âl akıldır. Bu bakımdan da o,
kazanılan değil ‘verili’ bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki, apaçık olan ve insan zihni tarafından doğrudan kavranan varlık kavramının zihinsel
gerçekliğinin ötesinde bir dış gerçekliği de bulunmakta mıdır? Bir başka ifade ile zihnimizin
dışında da varlık gerçekten var mıdır? İbn Sînâ’nın bu soruya en-Necât’ta vermiş olduğu yanıt
oldukça kısa ve açıktır: “Burada bir varlığın olduğunda şüphe yoktur” (Lâ şekke enne hünâ
vücûden). Bunu bize duyularımız zâten doğrudan vermektedir. Bununla birlikte varlığın sadece
duyulur ve maddî şeylere hasredilmesi asla doğru değildir. Ona göre akılla kavranan gayr-i
maddî varlıklar da vardır ve bunun en açık delili ‘boşlukta uçan adam’ örneğinde de gösterildiği
gibi kişinin kendi benine ilişkin aracısız bilgisidir.

Maddî ve gayri maddî varlıkların zihin dışında da bir gerçekliğinin varolduğunu böylece tespit
eden İbn Sînâ, mevcut bir şeyin varlığının ya zorunlu (vâcip) ya da mümkün olduğunu
belirtmektedir. Bunun dışında üçüncü bir şık daha akla gelebilir ki, bu da bir şeyin varlığının
imkânsız oluşudur. Fakat bu üçüncü durumdan burada söz etmenin bir anlamı yoktur. Zira
varolan bir şey bir kere varolmuşsa, artık onun varlığının imkânsızlığından söz edilemez.
Çünkü o zaten vardır. O halde varolanların zorunlu veya mümkün olmaları dışında aklen bir
ihtimal bulunmamaktadır.
İbn Sînâ’ya göre zorunlu varlık (vâcibü’l-vücûd), varlığının bir nedeni (‘illet) bulunmayan;
mümkün varlık (mümkinü’l-vücûd) ise, varlığının bir nedeni bulunan varlıktır. Bir başka
deyişle zorunlu varlık, varlığını bir başkasından almayan; buna karşın mümkün varlık ise,
varlığını bir başkasından alandır. Bu çerçevede ona göre, Tanrı dışındaki bütün varolanlar
özünde mümkün varlıklar olup varoluşları bir nedene bağlı olarak gerçekleşmiştir. İbn Sînâ bu
hükmünü metafiziğinin temel taşını oluşturan varlık ve mâhiyet ayrımıyla temellendirmektedir.
Ona göre bir şey soyut olarak kavram düzeyinde zihinde kavrandığı zaman onun, zihnin dışında
da gerçekten bir varlığının olması gerekmemektedir. Herhangi bir şey tasavvur edildiğinde
onun zihin dışındaki varlığı konusunda kuşku duyulacağı açıktır. Bu durum, bir şeyin ne olduğu
(mâhiyet) ile var olduğunun (vücûd) ayrı ayrı şeyler olmasından kaynaklanmaktadır. Biz,
evrendeki varolanlar içerisinde hangi varlığı ele alırsak alalım, onun mâhiyetinde varlık,
zorunlu bir öğe olarak bulunmaz. Varolanların mâhiyetini düşündüğümüzde, varlığın onlar için
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sadece bir imkân olduğunu görürüz. Varlık, ne bir şeyin mâhiyetidir ne de bir şeyin mâhiyetinin
parçasıdır. Mâhiyeti olan şeylerin kavranmasına varlık dâhil değildir. Aksine “varlık, mâhiyetin
üzerine gelip çatmıştır”. Zira mâhiyet sadece bir nesnenin varoluş imkânına işaret etmektedir.
Ama bu imkân onun gerçekte varoluşunu içermemektedir. Buna örnek olarak ‘üçgen’
verilebilir. Üçgenin mâhiyeti yüzey ve kenarı olan çizgiyle ilgilidir. Bunlar üçgeni üçgen olması
bakımından ve onun üçgenlik mâhiyetinin bulunması bakımından kurarlar. Bir başka deyişle
yüzey ve kenar, üçgenin mâhiyetini oluşturan nedenler olarak düşünülebilir. “Varlığı
bakımından ise o, bunlardan başka olan diğer bir nedenle ilgilidir ki bu, fâil nedendir. O halde
biz üçgenin anlamını anlar ve zihnimizde onun çizgi ve yüzeyden oluştuğunu bilirsek de, sırf
buradan kalkarak onun dış dünyada varlıkla nitelendiğini, yani varolduğunu söyleyemeyiz.
Çünkü mâhiyetin sebepleri, varlığın ve varoluşun sebeplerinden farklıdır.
İbn Sînâ’ya göre mademki mâhiyet bir imkân durumudur ve mâhiyete varlık dâhil değildir; o
halde mümkün varlıkların, yani mâhiyetleri düşünüldüğünde varlıkları dış dünyada zorunlu
olarak gerekmeyen varlıkların varolmaları ve yoklukları birbirine eşittir. İbn Sînâ’nın el-İşârât
ve’t-tenbîhât’taki ifadesiyle, özünde gerçekliği imkân olanların, varlığı yokluğundan daha
“evlâ” değildir. Fakat mademki burada varolanlar vardır; yani imkâna işaret eden mâhiyet
varlık kazanmış, ona varlık “ârız” olmuştur; o halde bu, bir ‘fâil neden’den dolayı olmalıdır.
Bir başka ifade ile onun varlığını yokluğuna önceleyen bir sebep bulunmalıdır. Bu fâil neden,
mâhiyetin kendisi ya da kendisindeki bir sıfat olamayacağından -zira mâhiyet henüz varlık
kazanmadığından kendisinin bir fâil neden olması mümkün değildir-, mâhiyetin dışında
olmalıdır. Bu demektir ki, varlık sahasına gelmesi ya da yokluk sahasında kalması eşit olan
mâhiyet, yok değil de varolmuşsa ve varoluşunun nedeni kendisi olamazsa, bu durumda, onun
varlık sahasına girişinin kendisi dışında, varlık bakımından önceliği bulunan bir fâil sebebinin
olması, yani varlığının bir başkasından alınması gerekmektedir. Son tahlilde bu fâil sebep de,
varlığında bir imkân durumu asla bulunmayan Zorunlu Varlık, yani Tanrı olmalıdır. İbn Sînâ,
Tanrı kanıtlamasının esasını oluşturan bu hükmünü şöyle temellendirmektedir379:
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İbn Sînâ’nın burada ortaya konulan Tanrı kanıtlamasının daha geniş bir analizi ile bu kanıtın
kelâmî kökenleri ve orijinal yönleriyle ilgili olarak müstakil bir çalışma için bk. Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ’da
Tanrı’nın Kanıtlanması Sorunu: O Gerçekten Kelâmcılardan Etkilendi mi?”, İÜİFD, 7 (2001), s. 61-77. Ayrıca bu
makalenin İngilizce versiyonu için bk. Ömer Mahir Alper, “Avicenna’s Argument for the Existence of God: Was
He Really Influenced by the Mutakallimūn?”, Interpreting Avicenna: Science and Philosophy in Medieval Islam,
ed. Jon McGinnis (Leiden&Boston: Brill, 2004), s. 129-41.

250

Zorunlu Varlık, -yukarıda da belirtildiği üzere- mümkün varlığın aksine varlığında bir nedeni
bulunmayandır. O’nun varoluşunun bir nedeninin bulunmaması, varlığından ayrı bir mâhiyete
sahip olmamasındandır. Eğer mümkün varlıklarda olduğu gibi O’nda varlık ve mâhiyet ayrı
ayrı şeyler olsaydı, bu durumda mümkün varlıklar için sorulan aynı soru O’nun için de
sorulabilirdi: Bu mâhiyete, varlığını veren fâil sebep nedir? O, varlığını neyden/kimden
almıştır? Ona göre mümkün varlıkların nedeni yine mümkün varlık olmuş olsaydı, bu durumda
onun da bir nedeni olması gerekirdi. Bu neden de sonsuzca mümkün varlık olarak gidemez.
Çünkü bu, teselsüle varır. O halde mümkün varlıklar bir zorunlu varlıkta son bulmalıdır. Bu
demektir ki, her mâhiyeti olan şey, -teselsüle varmamak için- varlığından ayrı bir mâhiyeti
olmayan bir varlığa dayanmalıdır ki, bu varlık da Zorunlu Varlıktır. Eğer bir Zorunlu Varlık,
yani mâhiyetten ve imkândan bütünüyle uzak bir varlık olmasaydı, bu evrenin vücut bulması
mümkün olmazdı. Zira ‘imkân’ın varlık kazanması ancak ‘zorunlu’yla mümkün olabilir. İmkan
halinde bulunan A’yı, başka bir imkân durumunda bulunan B, varlık sahasına çıkaramaz.
Çünkü B’nin varlığı bulunmadığından ya da o, yokluk halinde olduğundan, varlığı bulunmayan
A’ya varlık vermesi düşünülemez. O halde A’ya varlık verenin varolması ve fakat onun, bu
varlığını da –teselsül olmaması için – başkasından almaması gerekmektedir. Dolayısıyla
mümkün varlığa, yani mâhiyeti olan varlığa varlık verenin zorunlu varlık olması, diğer bir
deyişle “zorunlu varlık olmaktan başka bir mâhiyeti bulunmayan varlık” olması gerekmektedir.
O halde, İbn Sînâ’ya göre, her mevcûdun varlığı Zorunlu Varlık’a ait iken O’nun kendi varlığı
yine kendisine aittir. Çünkü özü imkân olanlarda varlık, onların bir sıfatıdır ve bu sıfat onlara
zorunlu olarak dışarıdan, yani Tanrı’dan gelmektedir. Zaten böyle olmamış olsa, -varlıkları
yokluklarından

daha

öncelikli

olmadığından

ve

mâhiyet

olarak

yokluk

hâlinde

bulunmalarından- onların salt mâhiyet olarak kalmaları, yani yokluk hâlinde bulunmaları
gerekir. Oysa varolan vardır ve mademki yokluk durumundan varlık durumuna çıkmışlardır,
bu durumda onlara varlık sıfatını veren, yani varolmalarını yoklukta bulunmalarına ‘tercih
eden’ bir neden olmalıdır ki, bu da her varlığa varlığını veren Zorunlu Varlık’tır. Buna mukabil
Zorunlu Varlık’ta varlık, onun bir sıfatı değildir. Yani bir mâhiyet olarak ‘Tanrılık’ bulunup ta
‘sonradan’ ona, varlık, bir sıfat olarak verilmiş değildir. Aksine O’nun mâhiyeti varlığının
kendisi olduğundan, mümkün varlıklarda olduğu gibi, O’na ‘sonradanlık’ ilişmemiştir. Çünkü
Zorunlu Varlık’ın bir mâhiyeti bulunup da varlık ona sonradan ilişmiş değildir. Zorunlu
Varlık’ın dışındaki mümkün varlıklar ise, özleri itibariyle ‘sonradan’dır. Çünkü varlık onların
özüne Zorunlu Varlık’ın varlığından dolayı gelmiştir. Böylece de İbn Sînâ’ya göre bilfiil gerçek
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olan mümkün varlık, özü, yani kendisi bakımından mümkünse de, onun varlığının gerçek
sebebi olan Zorunlu Varlık bakımından zorunludur.
Kendisinde hiçbir yönden ‘sonradanlık’ın bulunmadığı, varlık bakımından her şeyi önceleyen
ve her şeyin varlığının kaynağı ve nedeni olan bu Varlık, İlk Varlık ve İlk Neden’dir. O,
bütünüyle gayri maddî olup her bakımdan bir, eşsiz, benzersiz ve basittir (bileşik değildir).
Böylece de bir tanımın zorunlu iki unsuru olan cinsi ve ayrımı yoktur. Bu nedenle de hiç bir
surette tanımı olmayıp sadece adı vardır. O’nun gayri maddî olması sırf iyi olması demektir;
zira yoksunluk ve kötülük maddî olandadır. Gayri maddî oluşuna bağlı olarak O, aynı zamanda
sırf akıldır. Basit oluşuna bağlı olarak da akıl ve akledilen O’nda birdir. Bir başka ifade ile O,
akıl, âkil ve mâkuldür. Böylece olunca da kendini ve kendisi sebebiyle varolan tüm varlıkları
hiçbir şey eksik kalmaksızın bilir. Yine O, bizatihi aşk, âşık ve mâşuktur. O, mâşuktur; zira
mutlak olarak yetkin ve güzel varlıktır. O, mutlak olarak yetkin ve güzel varlıktır; çünkü sırf
akıl olmaktan, hiçbir yönden eksiklik bulunmamaktan ve her bakımdan bir olmaktan daha
yetkin ve güzel bir şey yoktur. O, bunu en yetkin bir şekilde kavrar ve bundan da aşk doğar.
Böylece de başkası O’nu sevsin veya sevmesin O kendini sever ve dolayısıyla da en büyük
hazzı duyar.
İbn Sînâ, Ehl-i sünnet kelâmcılarını takip ederek Tanrı’nın irade, sem’, basar, ilim, hayat,
kudret, kelâm, tekvîn, halk vb. sıfatlarının bulunduğunu kabul eder. Fakat bütün bu sıfatlar ne
O’nun varlığında bir çokluğu gerektirir ne de varlığını tam olarak tanıtır. Ayrıca İbn Sînâ,
Tanrı-âlem ilişkisinin zaman dışı olduğunu kabul ettiğinden, mesela “O’nun varlığı kadîmdir”
derken kastettiği şey, zamanda kıdem değil varlık açısından kıdemdir. Tanrı, kendi varlığı için
başka hiçbir varlığa gerek duymayan, yaratmasında en küçük bir amaç taşımayan -çünkü O’nun
bir amaç taşıması yetkin olmaması anlamına gelir-, yarattıklarından hiçbir şeyi esirgemeden
her varlık türünü en yetkin biçimde yaratan, bundan dolayı da kelimenin tam anlamıyla melik,
ganî ve cömerttir. Bütün varlıklar, varlığın ilk ve gerçek yaratıcı sebebi olan Tanrı’nın ilim
sıfatından, yani bilgisinden doğmuştur. Şu halde oluş ne tabii bir süreçtir ne de Tanrı’nın
amacıdır. Oluş, yalnızca O’nun kendisini bilmesinin bir gereği olarak gerçekleşmektedir. Fakat
bu durum, oluşun, İlk Varlık’ın irade ve rızasının dışında olduğu anlamına asla
gelmemektedir380.

380

Durusoy, “İbn Sînâ, Felsefesi”, s. 326-27. Ayrıca konunun detaylı bir analizi için bk. Kutluer,
İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 181-215.
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İbn Sînâ, tüm varlıkların, “varlık verici” bir ilke olan Tanrı’dan meydana gelişini, yani
Tanrı’nın eşyâyı yaratmasını Fârâbî’de olduğu gibi sudûr (taşma/feyz) teorisiyle açıklar. Böyle
bir teoriyle İbn Sînâ, ezelî olanla sonradan olan, değişmeyenle değişikliğe uğrayan, bir ve
mutlak olanla çok ve mümkün olan, yaratanla yaratılmış bulunan varlıklar arasındaki ayrımı ve
ilişkiyi belirlemek, buradan hareketle de bütün kâinatı hiyerarşik bir sistem içerisinde
yorumlamak istemiştir. Buna göre Tanrı’nın varlığı ve mâhiyeti aynı olduğu ve kendisinde
hiçbir şekilde çokluk bulunmadığı, her yönden bir ve tek hakikat olduğu için bilgisinin konusu
da bir tektir, yani kendi zâtıdır. Oluş sürecini başlatan da O’nun kendini bilmesidir. O’nun kendi
varlığı hakkındaki bu bilgisi, “birden ancak bir çıkar” ilkesi gereğince, bir tek varlığı gerekli
kılar ki, bu da, kendisi gibi bir olan ilk akıldır. Bu akıl, Tanrı’ya nispetle zorunlu, kendi özü
itibariyle mümkün bir varlıktır ve bu sebeple de çokluk karakteri taşımaktadır. İlk akıl da
zorunlu varlık olan Tanrı gibi düşünür. Fakat bu akıl hem kendisinden sudûr ettiği (1) Tanrı’yı
hem de kendisinin (2) başkasıyla (Tanrı) zorunlu, (3) özünde mümkün varlık olduğunu düşünür.
Düşünmedeki bu farklılık sebebiyle de çoğalma başlamaktadır. Şöyle ki, ilk aklın Tanrı’yı
düşünmesinden ikinci akıl, kendisinin başkası sebebiyle zorunlu varlık olduğunu
düşünmesinden birinci göğün (felek) nefsi ve özünde mümkün varlık olduğunu düşünmesinden
de birinci göğün maddesi (cismi) meydana gelir. İkinci aklın da Tanrı’yı düşünmesinden
üçüncü akıl, kendisinin başkasıyla zorunlu ve özünde mümkün varlık olduğunu düşünmesi
sonucunda ise, ikinci feleğin, yani sabit yıldızlar küresinin nefsi ve maddesi meydana gelir.
Böylece her akıl kendinden sonra bir başka aklı ve nefsiyle birlikte bir gök küresini meydana
getirir. Bu durum güneş sistemindeki gezegenlerin sayısınca devam ederek ay küresinin aklı
olan fa’âl akılda son bulur381.

Sudûr sürecindeki akılların hepsi aktiftir. Bununla birlikte sadece son akıl (ay küresinin aklı),
ay altı âlem denilen ‘dünya’ üzerinde etkili olduğu için bu kozmolojik varlığa fa’âl akıl
denilmektedir. Bunun fa’âl akıl olarak isimlendirilmesinin daha özel bir sebebi de insanlarla
olan ilişkisidir. Çünkü bu akıl, İbn Sînâ’nın felsefesinde hem insan varlığının hem de bilgisinin

381
İbn Sînâ’nın sudûr teorisinin daha ayrıntılı ve şematik bir izahı için bk. Altıntaş, İbn Sînâ
Metafiziği, s. 79-94. Ayrıca İbn Sînâ da dâhil olmak üzere sudûru savunan filozofların böyle bir teoriye
başvurmalarının mantıkî ve felsefî gerekçeleri için bk. Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA, 1995, XII, 150. Yine
Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddîn-i Tûsî’nin, İbn Sînâ’nın sudûr teorisine ilişkin yorumları ve değerlendirmeleri
için bk. Nicholas Heer, “Al-Rāzī and al-Tūsī on Ibn Sīnā’s Theory of Emanation”, Neoplatonism and Islamic
Thought, ed. Parviz Morewedge (Albany: State University of New York Press, 1992), s. 111-25.
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sebebidir. Ayrıca bu felsefede, oluş ve bozuluş âleminde türlerin ortaya çıkması da fa’âl aklın
maddeye tesir etmesiyle açıklanmaktadır. İbn Sînâ’ya göre ay altı âlem olan dünyada varlıkların
oluş süreci dört unsurun (hava, su, ateş, toprak) oluşumuyla başlamaktadır. Ardından bunların
temel nitelikleri ve bu niteliklerin katkısıyla oluşan birleşimler sonucu sırasıyla maden, bitki,
hayvan ve insan türleri ortaya çıkmaktadır. Dört unsurun terkibi, insan bedeninde en yetkin
düzeyine ulaşmaktadır. İnsan bedeninin meydana gelmesiyle fa’âl akıldan insanî nefs hâdis
olur.
Böylece bilfiil âkil bir varlıkla (ilk kozmolojik akıl) başlayan oluş süreci bilkuvve âkıl bir
varlıkla (nâtık nefis, insan) son bulur. Semavî akıllar, nefisler ve semavî cisimler ferdî olarak
bâki kalırken oluş ve bozuluş âleminde fertlerin değil türlerin bekâsı söz konusudur. İlk varlık
olan Tanrı’yla sebebi olduğu diğer varlıklar arasındaki oluş ilişkisi, sürekli, kesintisiz ve
zorunludur. Her ne kadar türlerin oluş süreci son bulsa da genel manada oluşun sona ermesi
veya durması diye bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bu oluş teorisi için kullanılan
sudûr ve feyezan terimleri sadece oluşu değil aynı zamanda onun sürekliliğini de ifade
etmektedir.
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Şekil 1: İbn Sînâ’da Zorunlu Varlık’tan (Tanrı) mümkün varlıkların sudûru382
İbn Sinâ’ya göre bu oluş süreci kendi içerisinde bir sıra düzenini (merâtibü’l-vücûd) de
içermektedir. Varlık, İlk’in, yani Tanrı’nın katından başladığına göre, sonra gelen her şey
O’ndan daha aşağı mertebede bulunur ve dereceler aşağı doğru sıralanır: Bunların ilki, akıllar
denilen soyut-ruhânî meleklerin derecesi, sonra nefisler denilen ruhânî meleklerin (amele
melekleri) mertebeleridir. Sonra semavî cisimlerin mertebeleri gelir ki, sonuncuya ulaşıncaya
kadar bunların bir kısmı diğerlerinden daha üstündür (eşref). Bunlardan sonra oluş ve bozuluşa
uğrayan sûretlere konu olan maddenin varlığı başlar. Buna göre ilk şey, unsurların sûretlerine
bürünür, ardından adım adım derecelenir. Böylelikle onlar içerisindeki ilk varlık, sonra
gelenden mertebe bakımından daha bayağı ve daha düşük olur. En bayağı olan, maddenin, sonra
unsurların, sonra birleşik-cansızların, sonra bitkilerin bulunduğu tabakadır. En değerlisi ise,
insandır. İnsanın aşağısında hayvanlar, sonra bitkiler yer almaktadır. İnsanların en üstünü

382

Altıntaş, İbn Sînâ Metafiziği, s. 87.
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(efdal), nefsini bilfiil akıl olarak yetkinleştirmiş ve amelî erdemleri elde etmiş kimsedir.
Bunların en üstünü ise, Tanrı’nın kelâmını işiten, melekleri özel bir sûrette gören ve mucizeler
gösterebilen peygamberlerdir383.
İbn Sînâ, Tanrı’nın kendisini bilmesi sonucu semavî akıllar, nefisler ve semavî cisimlerin, oluş
ve bozuluş âlemiyle madde ve sûretin var edilmesini “ibdâ” terimiyle açıklar. O, oluş ve
bozuluş âlemindeki dört unsurun birleşimiyle buradaki türlerin fertlerinin oluşmasını ise
“halk”, “ihdas” ve “tekvîn” kelimeleriyle ifade eder. İbn Sînâ’ya göre bozuluş yok olmak
anlamına gelmemektedir; zira mutlak yokluk mevcut değildir. Fertler kendi varlıklarını
türleriyle sürdürmektedir. Oluşun ilkesi olan izafî yokluk ise, türe ait sûretin bir maddeyi terk
ederken ortaya çıktığı düşünülen yokluktur. Bu anlayışa göre insanda iki oluş şekli birleşmekte;
onun bedeni halk-ihdas-tekvîn yoluyla oluşu, nefsi de ibdâ’ yoluyla oluşu temsil etmektedir.
Bir defa varolduktan sonra fertlerinin aynı zamanda türler olarak değişmeden kaldığı âleme ay
üstü âlem, oluş süreci içerisinde fertlerin bir süre sonra bozulup türlerin bâki kaldığı âleme de
ay altı âlem denilmektedir. Yine ay üstü âlemdeki akıllar, aynı zamanda belli bir açıdan var
oluşun sebebi görülmekle birlikte aslında ay üstü ve ay altı âlemdeki bütün oluşların gerçek
sebebi Tanrı’dır.
Fârâbî’nin aksine İbn Sînâ, semavî akılların ve nefislerinin sayısı konusunda net bir açıklama
yapmaz. Sadece Hay b. Yakzân ve et-Tayr gibi bazı risâlelerinde belli bir sayıyı ima eder. Ancak
ona göre asıl önemli olan oluşun ilkesi, nasıl başladığı ile nerede ve kimde kemâle erdiğidir.
Tanrı’nın yetkin bilgisinin ve inâyetinin sonucu olarak âlem, olabilecek en mükemmel biçimde
var olmuştur. Bundan daha mükemmel bir âlemin olması da düşünülemez384.

383
384

İbn Sînâ, Metafizik (el-İlâhiyyât), II, 180-1.
Durusoy, “İbn Sînâ, Felsefesi”, s. 327.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İbn Sînâ hakkında doğru bir yargıyı dile getirmez?
I. Metafizik sisteminde antik felsefî geleneklerden oldukça istifade etmiştir.
II. Metafizik alanında kendisine özgü fikirler geliştirmiştir.
III. Metafizik sistemi, İslâm felsefe geleneğinde zirve noktayı temsil eder.
IV. Metafizik sisteminin en kapsamlı açıklaması eş-Şifâ adlı eserinde yer alır.
V. Metafizikte önceki filozofların düşüncelerine tam bir bağlılık gösterir.
A. III, V

B. II, IV

C. III, IV

D. V

E. I

2. “Metafiziğin öncelikli konusu………………………………..”
İbn Sînâ felsefesi açısından yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tanrı’dır.
B. varolması bakımından varlıktır.
C. İlk Sebep’tir.
D. her şeyin yaratan varlıktır.
E. fizik dünyanın ötesinde kalan varlıklardır.
3. İbn Sînâ’ya göre metafiziğin en temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tanrı
B. Âlemin yaratılışı
C. İlk Akıl
D. İnsanın özgürlüğü sorunu
E. Öte dünyanın varolup olmadığı
4. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’ya göre insan zihninde anlamı apaçık olan kavramları verir?
A. Bilgi, cehalet, kuşku
B. Şey, zorunlu, varlık
C. Mutluluk, sevinç, hüzün
D. İyi, kötü, güzel, çirkin
E. Tanrı, melek, insan
5. İbn Sînâ’ya göre kendinde apaçık olan kavramları insana hangi güç ya da ilke verir?
A. Duyular

B. Tecrübe

C. Faal Akıl

D. Düşünme Gücü

6. En genelde varolanlar (mevcudat) hangi şekilde bölümlenebilir?
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E. Ortak Duyu

A. Cevher-araz
B. Maddî-gayri maddî
C. Cisimsel-cisimsel olmayan
D. Mümkün-imkansız
E. Zorunlu-mümkün
7. İbn Sînâ Tanrı kanıtlamasında en temelde hangi kavram çiftine dayanır?
A. Zorunlu-mümkün B. varlık-mâhiyet C. sebepli-sebepsiz D. akıl-vahiy E. mümkün-imkansız
8. “Tanrı’nın……………………………………………………tanımlanması mümkün değildir.”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. bir sebebi olmadığından
B. fiziksel bir varlık olmadığından
C. cinsi ve ayırımı (faslı) olmadığından
D. görünür bir varlık olmadığından
E. kavranması imkansız olduğundan
9. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’ya göre Ay-altı âlemdeki (dünya) varlıkların oluş sırasını tam
olarak verir?
A. dört unsur-maden-bitki-hayvan-insan
B. dört unsur-bitki-hayvan-insan
C. madde-suret-bitki-hayvan-insan
D. madde-maden-bitki-hayvan-insan
E. Bitki-hayvan-insan
10. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İbn Sînâ metafiziği hakkında doğru bir yargıyı dile
getirmez?
I. Varlıkların Tanrı’dan meydana gelişi sudûr süreciyle açıklanır.
II. Bütün bir kainat hiyerarşik bir sistem içerisinde ele alınır.
III. Mümkün varlıkların aksine Zorunlu Varlık’ta varlık ve mâhiyetin aynı olduğu düşünülür.
IV. Oluş süreci, Tanrı’nın kendisini bilmesiyle başlatılır.
V. Tanrı’nın yarattığı ilk varlık, Faal Akıl’dır.
A. I

B. II

C. III, V

D. IV, V

E. V

CEVAPLAR: 1 D, 2 B, 3 A, 4 B, 5 C, 6 E, 7 D, 8 C, 9 E, 10 E
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu derste İbn Sînâ’nın gayet detaylı olan metafizik düşüncesi genel hatlarıyla ele
alınmıştır. Burada İbn Sînâ açısından metafiziğin konusu ve sorunları, varlık ve varlığın
bölümleri, varlık hiyerarşisi, Zorunlu Varlık ve ispatı, Tanrı-âlem ilişkisi gibi konu ve sorunlar
açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu çerçevede İbn Sînâ’nın metafizik düşüncesi kavrandığında
sadece İslâm felsefe geleneğindeki değil aynı zamanda Ortaçağ Batı felsefe geleneğindeki
metafizik düşünceyi de anlamı imkânı sağlanmıştır
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11. GAZZÂLÎ’NİN FİLOZOFLARA VE FELSEFÎ İLİMLERE YAKLAŞIMI
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gazzâlî’nin İbn Sînâ’ya ve genel olarak filozoflara getirdiği eleştiriler temel alınarak
onun bazı felsefî ilimleri nasıl dinî ilimler içerisine dâhil ettiği ve kendisinden sonraki ‘felsefî
kelâm’ın ortaya çıkışına ne türden bir katkı yaptığı bu bölümün konusunu teşkil eder.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Filozofun bazı felsefî ilimleri nasıl
dinî ilimler içerisine dâhil ettiği
Gazzâlî’nin İbn Sînâ’ya ve
Gazzâlî’nin eleştirileri merkeze
ve kendisinden sonraki ‘felsefî
genel
olarak
filozoflara
kelâm’ın ortaya çıkışına ne türden alınarak analiz edilecektir.
getirdiği eleştiriler
bir katkı yaptığı gösterilmiş
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Gazzâlî’nin felsefî ilimlere eleştirileri



Felsefî kelâm



İbn Sînâ
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11. GAZZÂLÎ’NİN FİLOZOFLARA VE FELSEFÎ İLİMLERE YAKLAŞIMI
Ünlü İslâm bilgini ve düşünürü Gazzâlî (ö. 505/1111) hakkında yapılan çalışmalar, genel olarak
onu felsefeye yönelik bir “karşıtlık tavrı” içerisinde ele almakta ve sunmakta, onun eserlerini
de bu gözle okumaktadır. Oysa Gazzâlî’nin felsefî ilimlere yönelik tavrı eklektik ve seçmeci
bir tavır olup birçok felsefî disiplini de bütünüyle sahiplenmekte ve hatta bu disiplinlerin elde
edilmesini aklen ve naklen zorunlu görmektedir. Dahası o, pek çok felsefî konuyu dinî ilimler
içerisine dâhil etmektedir. Araştırmacıların felsefenin bazı dallarıyla ilgili olarak Gazzâlî’yi
kabulcü bir tavır içerisinde ele aldıkları vâki olmakla birlikte bu, sadece belli alanlara
hasredilmektedir ki, bunların başında mantık gelmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmaların
esasını da onun mantığa yönelik bu kabulcü tavrı teşkil etmektedir. Oysa Gazzâlî sadece mantık
alanında değil, fizikten ahlâka, matematik ilimlerden siyâsete kadar felsefenin birçok alanında
temelde kabulcü bir tavrı benimsemekte ve hatta bu ilimlere dinî bir meşruiyet ve zorunluluk
kazandırmaktadır385.
11. 1. Antik Yunan ve İslâm Filozoflarına Bakışı
Otobiyografik eseri (kendi hayatını anlattığı eseri) el-Munkiz mine’d-dalâl’de epistemolojik ve
metodolojik olarak yapmış olduğu bir sınıflandırmayla hakikati arayanların kendi döneminde
kelâmcılar, bâtinîler (ashâbu’t-ta’lîm), filozoflar ve sûfîler olmak üzere dört gurupta
toplandığını kaydeder. Gazzâlî, bu gurupları ciddi bir eleştiriye tâbi tutarak gerçeğe giden yolun
ne olduğunun ve bu yola ya da yönteme kimin sahip bulunduğunun tesbit ve tahliline
girişmektedir. Konuyla ilgili her bir yaklaşımı ya da akımı tek tek ele aldığı bu eserinde o,
eleştiri açısından özel bir önem atfettiği filozofları (felâsife) “mantık ve burhân sahibi
olduklarını sananlar” olarak tanımlamakta ve onların materyalistler (dehriyyûn),
naturalistler (tabîiyyûn) ve metafizikçiler (ilâhiyyûn) olmak üzere üç alt gurupta ele
alınabileceğini söyleyerek her bir alt gurubu değerlendirmeye ve tenkide çalışmaktadır386.

385
Nitekim onun, felsefeyle olan bu tür yakın ilişkisi ve ondan etkilenmesi dolayısıyla kendi
döneminden itibaren Ebu’l-Velîd et-Turtuşî (ö. 520/1126), Ebû Bekir İbnü’l-Arabî (ö. 543/1148), İbn Teymiyye
(ö. 622/1225) ve Ebu Abdullah el-Mâzerî (ö. 643/1245) gibi bilgin ve düşünürler tarafından eleştirildiği
bilinmektedir. Gazzâlî’ye bu çerçevede yapılan eleştiriler için bk. Eric L. Ormsby, Theodicy in Islamic Thought,
Princeton 1984, s. 98-102.
386
Gazzâlî, el-Munkiz mine’d-dalâl (nşr. Ahmed Şemseddin, Mecmûatü resâili’l-Gazzâlî içinde),
Beyrut 1988, s. 31, 35 vd.
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Gazzâlî’nin bu tasnifine göre ilk felsefecilerden olan materyalistler, yaratan ve bilgisiyle
yöneten bir Tanrı anlayışını reddetmektedirler. Onların görüşünde âlem, bir Tanrı’ya bağlı
olmaksızın ezelden beri mevcut bulunmaktadır ve tıpkı insanoğlunun belli bir neden-sonuç
ilişkisi içerisinde birbirinden türemesinde olduğu gibi, sonsuza kadar da kendiliğinden devam
edecektir. Gazzâlî’ye göre bu kimseleri anlayışlarından ötürü zındık (zenâdika) olarak
adlandırmak mümkündür387.
İkinci alt gurupta yer alan naturalistler ise doğayı ve özellikle bitki ve hayvanları ileri derecede
araştıran ve canlıların anatomik yapılarını tesbit etmek amacıyla incelemelerde bulunan
filozoflardır. Bu kimseler araştırmaları neticesinde gördükleri gerçekler ve hikmetler
sonucunda bilen ve hikmet sahibi bir Yaratıcı’nın varlığını itiraf etmekten kendilerini
engelleyememişlerdir. Gazzâlî’ye göre bu filozoflar, insanın ölümüyle birlikte nefsinin yok
olacağını düşünmelerine bağlı olarak âhireti inkar etmiş ve böylece öte dünyada bir mükâfat ve
ceza fikrini de reddetmişlerdir. Bu anlayışa bağlı olarak onlar, kolay bir biçimde şehevî
arzularına uymuşlar ve aynı şekilde zındık olmuşlardır. Zira onlar her ne kadar Allah’a
inanmışlarsa da âhireti, cenneti ve cehennemi inkar etmişlerdir. Oysa imanın aslı hem Allah’a
hem de âhiret gününe inanmayı gerektirmektedir388.
Metafizikçilere gelince Gazzâlî’ye göre bu filozoflar öncekilerle kıyaslandığında zaman
itibariyle daha sonra gelen filozoflar gurubunu oluşturmaktadır. Önceki guruplar içerisinde
kimlerin yer aldığını ya da hangi filozofların bu gurupları oluşturduğunu açık olarak ortaya
koymayan Gazzâlî, bu gurupla ilgili olarak bir takım isimler sıralamaktadır ki bunlar Sokrat (ö.
m. ö. 399), Platon (ö. m. ö. 347) ve Aristoteles’tir (ö. m. ö. 322). Aristoteles’e özel bir önem
atfeden Gazzâlî, onu mantığı tertip eden, ilimleri ıslah eden ve daha önce görülmemiş bir
biçimde onları geliştiren ve kullanılışlı bir hale getiren kişi olarak vasıflandırır. Ona göre bu üç
filozof da ilk iki gurupta yer alan filozofları reddetmiş ve onların yanlışlıklarını açık olarak
ortaya koymuşlardır. Bu filozoflar içerisinde yer alan Aristoteles ise, Platon, Sokrat ve
kendinden önceki diğer metafizikçileri reddetmiş ve kendisini onlardan tamamen ayırmıştır.
Bununla birlikte o yine de öncekilerin ortaya koyduğu bozuk düşüncelerden tam olarak
kurtulamamış ve felsefesi içerisinde bu tür olumsuz düşüncelere yer vermiştir. İşte bu nedenle
Aristoteles dahil metafizikçilerin de tümü tekfir edilmelidir389.
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Gazzâlî’nin filozofları kendi içerisinde belirli guruplara ayırarak onların farklı görüşlere sahip
olduğunu vurgulaması ve hatta aynı gurup içerisinde yer alan filozofların (Aristoteles’in
kendinden önceki filozofları eleştirmesi gibi) birbirlerini eleştirdiğini söylemesi oldukça
anlamlıdır. Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde vurguladığı gibi Gazzâlî böyle yapmakla aslında
filozofların sadece kelâmcılar ve sûfiler gibi diğer akımlarla değil aynı zamanda kendi içlerinde
bile farklılaştığını ortaya koymak istemekte ve bu gerçeği onların sağlıklı bir metoda sahip
olmadıklarına, dolayısıyla da hakikati elde edememiş olduklarına bir delil olarak
kullanmaktadır. Filozofların aralarında varolan ihtilaf ve çekişmelerin çok geniş açıklamaya
ihtiyaç gösterdiğini kaydeden Gazzâlî aynen şöyle söylemektedir: “Bizim bunları
zikretmemizin nedeni, filozofların görüşlerinin kendi aralarında bile tesbit edilip
sağlamlaştırılmadığının bilinmesi, hükümlerinin kesin bir bilgiye dayanmaksızın zan ve tahmin
üzerine kurulduğunun gösterilmesi içindir. Onlar aslında metafizik bilgilerinin doğruluğunu
matematik ve mantıkta ortaya koydukları bilgilerle isbata girişmekte ve böylece “zayıf akıllı”
kimselerin kafalarını karıştırmaktadırlar. Zira eğer metafiziğe ait bilgileri matematiksel
bilgilerde olduğu gibi, tahminden uzak kesin burhâna dayanıyor olsaydı, matematiksel
bilgilerde ihtilaf etmedikleri gibi metafizik bilgilerde de ihtilaf etmezlerdi”390.

Gazzâlî sadece Antik Yunan filozofları ile ilgili değerlendirmelerde bulunmamakta, aynı
zamanda bu filozofların, özellikle de Aristoteles’in İslâm dünyasındaki meşşâî takipçileri ile
ilgili de ciddi tenkitler ileri sürmektedir. Nitekim onun konuyla ilgili bir başyapıt niteliği taşıyan
Tehâfütü’l-felâsife adlı eseri “tamamen Yunan felsefe geleneğini sürdürmeye çalışan”
müslüman filozofların (aslında Fârâbî ve İbn Sînâ’nın) eleştirisine ayrılmış ve tarihi süreç
içerisinde müslüman düşünürler arasında bir tenkit geleneği oluşturacak kadar etkili bir eser
haline gelmiştir.
Bu eserinde Sokrat, Platon ve Aristoteles gibi bazı filozofların İslâm dünyasında ün yaptıklarını
ve entellektüel olarak belli bir seviyede olan bir kısım insanların onlara hayranlık duyduğunu
kaydeden Gazzâlî, bu filozoflara uyarak dinlerinden uzaklaşan bu kimselerin aslında
düşüncenin ve araştırmanın bir sonucu olarak değil, tamamen taklitten dolayı onlara
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uyduklarını ve böylece avamdan farklılaşıp onların seviyesine yükseleceklerini zannettiklerini
kaydetmektedir. Oysa bu tamamen bir aldanmadan ibarettir391.
Gazzâlî’ye göre Aristoteles’in görüşlerini İslâm dünyasında en iyi temsil eden filozoflar Fârâbî
ve İbn Sînâ’dır. Bu nedenle mezkur eserinde öncelikle bu iki filozofun görüşlerini hedef alan
Gazzâlî392, onları, İslâm’ın kesin inançlarına aykırı görüşler beyân eden önceki filozoflara
uymalarından dolayı tekfir etmenin gerekliliği üzerinde durmakta ve üç meselede onları tekfir
ederken, diğer pek çok meselede de onları bid’ate düşmekle suçlamaktadır393. Filozoflar ile
Mu’tezile ve Kerrâmiyye gibi diğer fırkalara mensup olanlar arasındaki farka da değinen
Gazzâlî, bir kısım sapkın mezheplere mensup olanların dine, detay konularda aykırı
düştüklerini belirtmekte, filozofların ise, dinin temellerine aykırı görüşler serdettiğini
kaydetmektedir394.
11. 2. Felsefî İlimlere Bakışı
Fârâbî ve İbn Sînâ’nın aktarımına bağlı olarak Aristoteles’in felsefesinin (1) küfrü gerektiren,
(2) bid’ati gerektiren ve (3) reddetmeyi gerektirmeyen kısımlar olmak üzere üç bölümde ele
alınabileceğini belirten Gazzâlî395, bu çerçevede bir ilimler sistemi olarak algıladığı felsefeyi396
muhtelif ilim dallarına göre bir değerlendirmeye ve tenkide tâbi tutmaktadır. Aristoteles’in
ortaya koyduğu şekliyle felsefî ilimlerin matematik, mantık, fizik (tabîiyyât), metafizik
(ilâhiyyât), ahlâk ve siyâset olmak üzere altı bölümden oluştuğunu ortaya koyan Gazzâlî, bu
ilim dallarına karşı bir tutum belirlemeye çalışmakta ve seçmeci bir tavır ortaya koymaktadır.
Şimdi Gazzâlî’nin tek tek bu felsefî ilimleri nasıl ele aldığına ve onlara karşı hangi yönlerden
olumsuz hangi yönlerden ise olumlu bir tavır sergilediğine geniş bir biçimde bakılabilir.
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11. 2. 1. Matematik İlimler
İlimleri tasnifinde aritmetik ve geometri gibi matematik ilimleri, dinin teşvik edip
yönlendirmediği salt aklî ilimler olarak değerlendiren Gazzâlî397, bu ilimlerin dinî konulara
ilişkin müsbet ya da menfî bir tarafı bulunmadığını kaydetmektedir. Ayrıca bu bilimler
burhâna dayalı ve kesin olup, bilinip anlaşıldıktan sonra reddedilmesine de imkan yoktur.
Bununla birlikte bu ilimlerin dolaylı olarak yol açtığı iki sakınca (tehlike/aldatma) söz
konusudur. Bunlardan biri, matematik ilimleri araştırıp inceleyen kişilerin onlardaki inceliklere
vâkıf olması ve kesin bilgiye dayalı olduklarını (burhânî oluşlarını) görmesi sonucunda
filozofların diğer alanlarda ortaya koyduğu görüşlerinin de bu ilimler gibi kesin ve açık-seçik
olduğu anlayışına varmalarından kaynaklanmaktadır. Matematik ilimlerin kesinliğinden
hareketle filozofların bütün görüşlerinin kesin ve genel-geçer olduğunu kabul eden bu kimseler,
felsefe ile din arasında bir çatışma ortaya çıktığında dinden yana değil felsefeden yana tavır
koyarlar. Zira onlar, matematik ilimler gibi kesin ilimlere sahip olan filozofların dinin
gerçeklerine ters düşmeyeceklerini, eğer ters düşmüşlerse, bunun dinin ortaya koyduğu
görüşlerin gerçek olmamasından kaynaklanmış olacağı anlayışına sahiptirler. Oysa bir alanda
derin bilgi sahibi olan bir kimsenin bütün alanlarda da aynı yetkinlikte olması zorunlu değildir.
Mesela kelâm ve fıkıhta yetkin olan bir kimsenin tıpta da aynı yetkinliği elde etmiş olması
gerekmemektedir. Açıktır ki, önceki filozoflar (el-evâil) matematik ilimlerde burhâna
dayanmakla birlikte metafizik konularda tahmine dayanmaktadırlar. Bu durumu ancak tecrübe
sahibi ve o meseleleri bilenler kavrayabilir. Oysa bu durum taklidî bir tavrı benimseyen bir
kişinin kabul edebileceği bir husus değildir. Hatta tam tersine o, psikolojik ve zihinsel
zaaflarından dolayı filozoflara karşı iyi niyette bulunur ve onların felsefî ilimlerin bütününde
burhâna dayandıklarını, dolayısıyla her konudaki görüşlerini almak gerektiğini zanneder ve
yanılgıya düşer. Bu büyük bir âfettir ve bu nedenle dinle bir ilişkisinin olmamasına rağmen bu
ilimlerden taklidî düşünen insanları sakındırmak gerekir. Zira matematik ilimler onların
ilimlerinin başlangıç ilkeleridir ve dolayısıyla bu ilimlerle uğraşan bu tür kişilere onların
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kötülükleri ve şerleri sirayet eder. Bu ilimlerle pek fazla meşgul olup da dinden çıkmayan ve
takvayı bırakmayan insanlar çok azdır398.
İkinci tehlike ise, samimi bir dindar olmakla birlikte cahil olan kimseyle alakalıdır. Böyle bir
kişi dini üstün kılmanın filozoflara ait bütün ilimleri inkarla mümkün olacağını sanır ve böylece
onların bütün ilimlerini reddeder. Hatta onların Güneş ve Ay tutulması ile ilgili söylediklerini
bile reddederek bunların dine aykırı olduklarını iddia eder. Böylece kesin bir bilgi ile
filozofların bu konulardaki görüşlerinin ya da bilgilerinin doğruluğunu bilenler bu duruma
muttali olduklarında hiçbir zaman kendi burhânlarından şüphe duymazlar; aksine İslâm’ın
bilgisizlik ve kesin delilleri reddetme üzerine kurulduğunu düşünürler. İslâm’a nefreti felsefeye
ise sevgileri artar. Oysa dinde bu ilimlere karşı müsbet ya da menfî bir durum söz konusu
değildir ve bu ilimlerde de dinî konulara aykırı bir husus bulunmamaktadır399.
Gazzâlî’nin bu ilimlerle alakalı olarak üzerinde durduğu bir başka mesele de bunların diğer
ilimlerle ilişkisi yönündedir. Matematik ilimler diğer ilimler için bir giriş niteliği mi
taşımaktadır, yoksa bu ilimler diğerlerinden bağımsız müstakil ilimler midir? Gazzâlî’ye göre
filozofların bu ilimleri metafiziğin anlaşılması ve kavranabilmesi için bir ön şart olarak
görmeleri ve bu ilimler anlaşılmadan metafizik alanındaki meselelerin bilinemeyeceğini iddia
etmeleri bir aldatmacadan ibarettir. Aslında onlar böyle yapmakla metafizik alanındaki
çelişkilerini gizlemek istemektedirler. Zira onları küfürde taklit eden kimseler metafizikte bir
takım problemlerle ve çelişkilerle karşılaştığında bu anlayıştan hareketle onlar hakkında iyi
niyetli düşünür ve problemi onlarda görmek yerine kendilerinde görürler. Böylece onlar,
sorunun mantık ve matematik ilimlere vâkıf olmadıkları için kendilerinden kaynaklandığını
sanırlar ve bu giriş mâhiyetindeki bilimleri elde ettiklerinde sorunlarının da çözüleceğini
düşünürler. İşte bu kimselerin böyle düşünmelerine yol açan şey, filozofların bilinçli olarak
mantık ve matematik ilimlerini metafizik için bir ön koşul olarak vazetmelerinden
kaynaklanmaktadır. Yoksa bu ilimlerin (matematik ilimler) metafiziğe ilişkin bir yönleri
bulunmamaktadır. Metafiziğin anlaşılmasının bu ilimlere bağlı olduğu iddiası tamamen
anlamsızdır. Böyle bir şeyi iddia etmek, dil ile ilgili ilimlerin anlaşılması için matematiğe
gereksinim olduğunu iddia etmek gibidir. Oysa bu ilimlerin birbirleriyle alakaları söz konusu
değildir. Bir başka örnekle açıklamak gerekirse, bir evin belli niteliklere sahip bir yapıcısının
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olduğunu bilmek, o evin boyutlarını, tuğlalarının sayısını, kullanılan malzemenin miktarının
bilinmesini gerektirmez. Ya da bütün bunlar bilinmeden evin bir yapıcısının olduğu bilinemez
veya anlaşılamaz iddiası hiçbir zaman doğru kabul edilemez. Matematik ilimlerin evrenin
yapısının niceliksel yönüyle ilgili bir boyutu olsa da bunun evrenin bir yaratıcısı olduğunu
bilmeyle herhangi bir alakası söz konusu değildir400.
İlimleri şer’î olanlar ve şer’î olmayanlar diye ikiye ayırdığı İhyâu ulûmi’d-dîn adlı eserinde ise
Gazzâlî, aklî bir niteliğe sahip olan aritmetik ve geometri gibi matematik ilimleri dünya işleri
için gerekli olan ilimler olarak görmekte ve bunların övülen ilimler (el-ilmü’l-mahmûd)
kategorisine girdiğini söylemektedir. Ona göre bu ilimler toplumsal ilişkilerde ve mîras
meselesi gibi hukûkî konularda insanların mutlaka ihtiyaç duyduğu ilimlerdir. Bir ülkenin ya
da toplumun bu ilimlerden mahrum kalarak bir düzen içerisinde yaşaması ve varlığını
sürdürmesi mümkün değildir. O halde bu ilimlerin öğrenilmesi farz-ı kifâye olup toplum
içerisinde birilerinin bu konuları öğrenmesi ile bütün bir toplum üzerinden sorumluluk kalkmış
olur401. Aynı eserinin bir başka yerinde ise Gazzâlî, aritmetik ve geometrinin mübâh olduğunu
söylemekte; insanların bu ilimlerden, ancak sihir ve tılsım gibi yerilen ilimlere (ulûmu
mezmûme) geçiş yapmaları korkusu taşındığında engellenmesi gerektiğini söylemektedir. Zira
bu ilimlerle uğraşan pekçok kimse bu ilimlerin sınırları içerisinde kalmamakta ve bid’ate
düşmektedir. O halde fikrî ve ilmî açıdan yetersiz olan kişilerin bu ilimlerden sakındırılmaları
gerekmektedir. Gazzâlî’ye göre bu sakındırma ve engelleme bizzât bu ilimlerin kendisinden
kaynaklanmayıp onlarla ilgilenen kişilerden neş’et etmektedir402.

11. 2. 2. Mantık
Akıl yürütmeyi doğru temellere oturtmak ve kesin bilgiyi elde etmek amacıyla bir takım ölçüler
koymayı gâye edinen mantığın çoğunun doğru olduğunu ve onda çok az bir yanlışın
bulunabileceğini kaydeden Gazzâlî, hakikat ehlinin aslında ona karşı olmadığını, İslâmî
kesimlerle filozoflar arasındaki ihtilafın anlam ve maksatlarda değil, sadece kullanılan
ıstılahlarda söz konusu olduğunu belirtmektedir403. Mantıkta dinle çelişen ve reddedilmesi
gereken bir hususun söz konusu olmadığını kaydeden Gazzâlî, filozofların bu bilimi inkar eden
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bir kimsenin hem aklından hem de dininden şüphe duyacaklarını belirtmektedir. Bununla
birlikte filozofların bu bilimle ilişkilerinde bazı yanlışlara düştüğünü de belirtmek
gerekmektedir. Nitekim onlar burhân için şart koştukları bir takım hususlara, özellikle metafizik
alanda kendileri riâyet etmemişlerdir404.

Gazzâlî matematik ilimlerde olduğu gibi, mantık ile ilgili olarak da dolaylı bazı mahzurların
olabileceğini söylemektedir. Fakat tıpkı matematik ilimlerde olduğu gibi, bu husus da
mantığın kendisiyle değil, onunla ilişki içerisine giren şahıslarla alakalıdır. Gazzâlî’ye göre
mantıktaki bu doğru ilkeler mantıkla hemhâl olanları etkileyebilir ve onları, filozofların diğer
ilimlerinin de veya onların küfre varan düşüncelerinin de böyle sağlam ilkelere dayalı olduğu
vehmine sevkedebilir. Bu ise dikkat edilmesi gereken bir husustur405.
Mantığı, aklı hatadan koruyan bir mi’yâr olarak gören Gazzâlî406, mantık ilminin bütün ilimlere
bir giriş olduğunu söylemekte ve bu ilmi elde edip kavrayamayanın diğer konulardaki
bilgilerine asla güvenilemeyeceğini kaydetmektedir407. Ona göre filozofların mantığa
dayanılmasının zarureti konusunda söyledikleri gerçekten yerindedir. Bununla birlikte
mantığın onlara özgü olduğu düşünülmemelidir. Bu ilmin konuları kelâmda “kitâbü’n-nazar”
adının verildiği bölümde işlenen konulara tekabül etmektedir. Onlar burada kullanılan tabirleri
kendilerince değiştirmişlerdir. Oysa İslâmî literatürde bu ilme bazan “kitâbü’l-cedel”, bazan da
“medârikü’l-ukûl” adı verilmektedir. Fakat zayıf olan ve akıllı görünmek isteyen kimseler
mantık adını işittiklerinde bu ilmin yeni ve farklı bir ilim olduğunu sanmışlar ve kelâmcıların
onu bilmediklerini, bu ilme sadece filozofların vâkıf olduğunu düşünmüşlerdir. Oysa bu
kesinlikle yanlış bir anlayıştır408.
Anlaşılacağı üzere Gazzâlî’nin mantığa bakışı ve ona yüklediği anlam filozofların mantık
görüşlerinden pek de farklı değildir. Gazzâlî de filozoflar gibi Aristo mantığını doğru bilginin
temeli ve ölçüsü olarak görmekte ve bütün bilimlerin ona dayanması gerektiğini söylemektedir.
Hatta o, usûl-i fıkıhta yapmış olduğu gibi, mantığı “dinî bilimler” için bile zorunlu bir medhâl
(giriş) olarak görmektedir.

404
405
406
407
408

A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 41.
A.y.
A. mlf., Mi’yârü’l-ilm fî fenni’l-mantık, Beyrut ts., s. 26 vd.
Gazzâlî, el-Mustasfa min ilmi’l-usûl, c. I, s. 10.
A. mlf., Tehâfütü’l-felâsife, s. 45. Ayrıca bk. A. mlf., İhyâu ulûmi’d-dîn, c. I, s. 22.

271

Gazzâlî’nin Aristo mantığına ilişkin tavrı sadece meşrulaştırma ve onu bütün ilimler için
zorunlu bir giriş olarak göstermeden ibaret değildir. Aynı zamanda o, mantığı islâmîleştirme
çabası içerisine de girmektedir. Nitekim kelâmda mantığın önceden beri var olduğunu
söylemesi ve farklı terminoloji ile de olsa kelamcıların mantığı kullandığını ifade etmesi bunun
önemli göstergelerinden biridir. Oysa filozoflara göre kelâmcılar sistemlerinde burhânî
anlamda kesinlikle mantığı kullanmamakta ve onun ilkelerine uymamaktadırlar. Bu nedenledir
ki, kelamcıların ortaya koyduğu bilgiler kesinlik taşımamakta ve zannî bir karakter
arzetmektedir. Böylece Gazzâlî’nin bu islâmîleştirme çabası bir yandan filozofların mantığı
kendilerine has kılma teşebbüslerine (dolayısıyla da gerçeğin sadece kendilerinde olduğu
tezine) bir karşı çıkışı ifade ederken, öte yandan İslâm adına mantığa karşı çıkan ve onu
reddetme cihetine giden kesimleri iknayı amaçlamaktadır. Gerçekten de Gazzâlî’nin bu iddiası
açıkça mantığın dışarıdan gelmediği ve öteden beri müslüman kelâmcılar tarafından
kullanıldığı, yani İslâmî (içeriden) olduğu vurgusuna matuftur.
Gazzâlî’nin mantığı İslâmîleştirmeye matuf olarak girişmiş olduğu bir başka faaliyet de onun
Aristo mantığını Kur’anî bir kalıba dökme teşebbüsüyle alakalıdır. O el-Kıstâsü’l-müstakîm409
adlı eserinde oldukça ilginç bir çabaya girmekte ve mantıktaki bazı kavram ve ilkelere
Kur’an’dan temeller bulmaya çalışmaktadır. Bu eserinde o, açık olarak Aristo mantığından
bahsetmeksizin ya da ona bir atıfta bulunmaksızın, Kur’an’a dayalı mantık ve düşünme
kaideleri çıkarma yoluna gitmektedir ki, aslında bu ilkeler kavramsal çerçeve farklı olmakla
birlikte Aristo mantığında var olan ilkeler ve akıl yürütme biçimleridir. Böylece o, belli
kesimlere yönelik olarak bir mesaj vermeye çalışmakta ve İslâmî ya da Kur’anî bir “doğru
düşünme yöntemi” önermiş olmaktadır. Fakat o bunu yaparken aslında kendisine atıf
yapmaksızın Yunan mantığını İslâmî bir kisveye büründürmekte ve böylece belli kesimlerce
kabul edilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

11. 2. 3. Fizik (et-tabîiyyât)
Genel olarak bakıldığında gökleri, yıldızları ve onların altındaki basit ve mürekkep cisimleri
inceleyerek bu cisimlerdeki değişim, dönüşüm ve imtizaç nedenlerini araştıran fizik ilmi,
Gazzâlî’ye göre -bazı meseleler dışında- kabul edilebilecek bir muhtevaya sahiptir410.

409
410

Geniş bilgi için bk. Gazzâlî, el-Kıstâsü’l-müstakîm, (nşr. Viktor Şelhat), Beyrut 1983.
A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 41-42.
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Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde fizik ilmini bütün şubeleriyle ayrıntılı bir biçimde tasvir eden
Gazzâlî, bu saha ile ilgili olarak sadece dört meselede dinen filozoflara itiraz edilebileceğini ve
bu meselelerin dışındaki konularda itirazda bulunmanın gerekmeyeceğini kaydetmektedir.
Gazzâlî’ye göre mucize konusunda olduğu gibi, doğrudan ya da dolaylı olarak dinî hükümlerle
alakası bulunan ve hatta onlarla çelişen bu dört mesele şunlardan ibarettir:

1. Varlıkta zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu hükmü.
2. İnsanî nefislerin kendi kendilerine kâim oldukları, cismin tabiatında
bulunmadıkları, ölümün nefsin bedeni yönetmeyi terketmesi anlamına geldiği ve
ölümden sonra bile insanî nefislerin kendi kendilerine kâim olacağı görüşü.
3. İnsanî nefislerin yok olmasının imkansız olduğu, aksine bir kere varlık kazandıktan
sonra onların ezelî ve ebedî oldukları anlayışı.
4. Bu nefislerin cesetlere geri dönmesinin imkansız olduğu görüşü411.

Bu zikredilen dört mesele dışında fizik ilmi ile alakalı bir problemin olmadığını düşünen
Gazzâlî, fiziği sadece meşru görmekle kalmamakta, daha da ileri giderek tıpkı İbn Hazm (ö.
456/1064) gibi tıp ve astronomi gibi fiziğin alt dallarının peygamberliğin imkanı ve gerçekliği
konusunda delil olma özelliği taşıdığını iddia etmektedir.

Gazzâlî’ye göre tıp ve astronomi gibi fizik bilimlerine insanın sadece aklıyla ulaşması mümkün
değildir. Bu bilimleri araştırıp inceleyenler, onlardaki hakikatlerin ancak İlâhî bir ilham ve
Allah’ın tevfîkiyle idrak edilebileceğini kesin olarak bilirler. Zira bu bilgilerin tecrübe ile elde
edilmesinin imkanı yoktur. Mesela astronomik bir tespit, bazen bin yılda bir kez vuku bulan bir
olayla alakalı olabilmektedir ki bunun deneyle elde edilmiş olması söz konusu olamaz. Bu
durum farmakolojide de geçerlidir. Bir kısım ilaçların özelliklerinin tespiti bir insanın ömrünü
aşacak kadar uzun bir tecrübe dönemini kapsamaktadır ki, bu da farmakolojinin tamamen beşerî
bir kaynağa dayanmadığını gösterir. O halde bu akıl yürütmeden yola çıkılarak bu bilimlerin
İlâhî kaynaklı olduğu, bir başka ifade ile en azından onların temel ve başlangıç ilkelerinin
Allah’ın insanlara gönderdiği peygamberlerden alınmış olduğu söylenebilir. Dolayısıyla insan
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A. mlf., Tehâfütü’l-felâsife, s. 190 vd.
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aklının elde etmekten âciz olduğu bu bilimler aynı zamanda peygamberler için mucize niteliği
taşımaktadırlar412.
Gazzâlî İhyâu ulûmi’d-dîn adlı eserinde ise tabîiyyâtın şeriata, dine ve gerçeğe aykırı olan
bölüm ile bunlara aykırı olmayan bölümden teşekkül ettiğini söylemekte ve bu ikinci kısmın
cisimlerin niteliklerini, özelliklerini, değişim ve dönüşümlerinin nasıl gerçekleştiğini
araştırdığını belirtmektedir. Ona göre tabîiyyâtın bu kısmı tıp ilmine benzemektedir. Zira tıp
ilmi, insan bedenini hastalık ve sağlık açısından incelerken bu ilim cisimleri değişim ve
hareketleri açısından ele almaktadır. Bununla birlikte tıp tabîiyyâta üstün bir nitelik
taşımaktadır. Çünkü insanlar tıp ilmine ihtiyaç duydukları halde diğerine muhtaç değillerdir413.

11. 2. 4. Metafizik (el-İlâhiyyât)
Gazzâlî’ye göre, en genel ilim olma niteliği taşıyan ve varlığı varlık olması bakımından
incelemesi sûretiyle diğer ilimlerin gâyesi ve maksadı olan metafizik414, filozofların en çok
yanlışa düştükleri felsefî sahayı oluşturmaktadır415. Ona göre aslında ele aldığı konu itibariyle
en değerli ilim olma özelliğini taşıyan metafizik alanında416 filozofların görüşlerinin çoğu
gerçeğe muhalif olup pek az bir kısmı (nâdiren) doğruluk taşımaktadır417.

Gazzâlî’ye göre filozofların metafizikteki yanılgılarının bu derece fazla olmasının nedeni
onların doğru bilgi elde etme ve kesinliğe ulaşma konusunda mantıkta ortaya koydukları
şartlara ve kaidelere riâyet etmemeleridir. Bu durum aynı zamanda onların metafizikle ilgili
olarak kendi aralarındaki ihtilafların da kaynağını oluşturmaktadır. Fârâbî ve İbn Sînâ’nın
nakline göre Aristoteles’in metafizik alanındaki görüşleri İslâmî görüşlere yakındır. Oysa
durum hiç de aktarıldığı gibi değildir. Zira onlar temel yirmi meselede hata içerisindedirler ve
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A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 67-68. Ayrıca o, İhyâu ulûmi’d-dîn adlı eserinde şer’î
olmayan ilimlerden saydığı tıp ilmini farz-ı kifâye olarak nitelendirmektedir. Ona göre övülen ilimler (el-ilmü’lmahmûd) içerisine giren bu ilim bedenin varlığı ve sağlığının korunması için zarûrî bir ilimdir ve dolayısıyla
toplumun ihtiyacını karşılayacak kadar belli bir kesimin bu ilmi elde etmesi kaçınılmazdır. Bk. A. g. e., c. I, s. 16.
413
A. mlf., İhyâu ulûmi’d-dîn, c. I, s. 26.
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A. mlf., Makâsidu’l-felâsife, s. 133, 139.
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A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 42.
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A. mlf., İhyâu ulûmi’d-dîn, c. I, s. 53. Ayrıca bk. A. mlf., Cevâhirü’l-Kur’an ve dürerühu (th.
Lecnetü ihyâi’t-türâs el-Arabî), Beyrut 1990, s. 24.
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A. mlf., Makâsidu’l-felâsife, s. 32.
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bunların üçünde kâfir olmuşlar, on yedi meselesinde de bid’ate düşmüşlerdir418. Filozofların bu
üç meselede açıkça Kur’an’a ve bütün Müslümanların anlayışlarına muhâlefet ettiğini
kaydeden Gazzâlî bu meseleleri şu şekilde tesbit eder:
1. Âlemin ve bütün cevherlerin kadîm olduğu şeklindeki görüşleri.
2. Allah’ın cüz’îleri bilmeyeceği şeklindeki iddiaları.
3. Cesetlerin dirilmesi ve haşrini imkansız görerek âhiretteki ceza ve mükâfatın
sadece ruhlar için geçerli olduğunu söylemeleri419.

Gazzâlî sadece bu meseleleri tesbit etmekle kalmamakta, kendisinden sonra oldukça etkili
olacak bir geleneği başlatarak Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde bu konuları bölümler halinde ele
almaktadır. Mezkur eserinin büyük bir kısmını filozofların metafiziğe ait görüşlerine ayıran
Gazzâlî, burada onların gerek küfre girdiği, gerekse bid’ate düştüğü konuları uzun uzadıya
tartışmakta ve bu görüşleri “felsefî metotla” çürütmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte onun,
metafizik alanında da felâsifenin görüşlerinden bağımsız düşündüğünü söylemek mümkün
değildir. Zira o, felsefî, kelâmî ve tasavvufî birçok eserinde metafizik anlamda hem kavramsal
hem de doktrin çerçevesinde onlardan etkilenmiştir ki420, bu da onun bu alanda dahi felsefeye
yönelik geçişken ve eklektik tavrını ortaya koymaktadır.

11. 2. 5. Siyâset
Filozofların pratik felsefenin bir bölümü olan siyâset konusunda ortaya koydukları bütün
görüşlerin aslında dünyevî ve idarî işlerle ilgili olarak maslahata dayalı prensiplere (hikmetlere)
matuf olduğunu kaydeden Gazzâlî421, bu ilmin bir arada yaşama zorunluluğu içerisinde bulunan
insanoğlunun nasıl yaşaması gerektiğini belirlediğini, dünyada ve özel bir biçimde de âhirette
insanlar için iyi ve yararlı olanı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydeder422. Ona göre siyâsetteki
mevcut bu prensipler ya da hikmetler ya Allah’ın peygamberlere indirdiği kitaplardan alınmış
ya da geçmiş peygamberlerden tevârüs edilmiştir423.

418
A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 42. Ayrıca bk. A. mlf., Tehâfütü’l-felâsife, s. 45-47; a. mlf.,
İhyâu ulûmi’d-dîn, c. I, s. 22.
419
A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 42;. a. mlf., Tehâfütü’l-felâsife, s. 254.
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H. Bekir Karlığa, “İbn Sînâ: Etkileri”, DİA, İstanbul 1999, c. 20, s. 346. Ayrıca bk. Ali Durusoy,
a. g. m., s. 308 vd.; Mesut Okumuş, “Gazzâlî’nin Kur’an Yorumlarına İbn Sînâ’nın Etkileri”, İslâmî Araştırmalar
(Ankara 2000), c. 13, sy. 3-4, s. 341-353.
421
A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 44.
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Anlaşılacağı üzere Gazzâlî, siyâset felsefesi ile ilgili olan alanda dinî ve aklî açıdan her hangi
bir problem görmemekte, bu bilimin elde edilmesi ve sahiplenilmesi gerektiğini ima etmektedir.
Açıktır ki o, bu ilmin prensiplerinin din ile çatışmasını muhtemel görmemekte, dahası siyâsetin
ilkelerinin dine dayandığını, bir başka ifade ile doğrudan Allah’ın kitabından ve
peygamberlerin sünnetlerinden çıkarıldığını iddia etmektedir.

11. 2. 6. Ahlâk
Gazzâlî’ye göre pratik felsefenin diğer bir bölümünü oluşturan ahlâk felsefesi ya da ilmi,
temelde nefsin sıfatlarını, onun ahlâkının tür ve çeşitlerini, nasıl ıslah edilmesi gerektiğini ve
bunun yollarını incelemektedir. Filozofların bu bilgilerini asıl olarak Allah’a yakın olmaya
çalışan, O’nun zikri ile meşgul olan, hevâlarına muhalefet eden ve dünya lezzetlerinden yüz
çevirmek sûretiyle Allah’ın yoluna sulûk eden sûfîlerden aldıklarını kaydeden Gazzâlî, bu
alanla ilgili olarak onların, tecrübeleri sonucunda “ahlâkî hakikatler”i elde eden sûfîlerin
görüşleriyle kendi görüşlerini mezcettiklerini ve böylece de bâtıl görüşlerini insanlara güzel
göstermeyi ve dolayısıyla da kabul ettirmeyi amaçladıklarını belirtmektedir424.
Filozoflar İslâm sûfîlerinden önce yaşamış olduğuna göre, öncekilerin (felâsife) sonrakilerden
(sûfiyye) görüş alması nasıl mümkün olabilir? Böyle bir sorunun akla gelebileceğini düşünen
Gazzâlî meseleyi şu şekilde vuzûha kavuşturmaya çalışır: Her asırda Allah’a gerçekten yakın
olmuş sûfî bir zümre vardır. Allah Teâlâ dünyayı onlardan eksik bırakmaz. Zira onlar
yeryüzünün direkleridir ve onların bereketiyle Allah’ın rahmeti yeryüzüne iner. İşte Kur’an’ın
söylediği gibi eski devirlerde de bu kimseler olmuştur ve filozoflar onların görüşlerini alarak
kendi görüşleriyle karıştırmıştır.
Filozofların ahlâk ile ilgili görüşlerini bu şekilde sûfîlik temelinde açıklayan Gazzâlî, böylece
Fârâbî ve İbn Sînâ gibi İslâm filozofları tarafından ortaya konulan Grek kaynaklı ahlâk
düşüncesini çok küçük değişikliklerle kendi eserlerine almakta da bir beis görmemiştir. Hatta
o, ciddi bir biçimde eleştirdiği ve tekfîr ettiği İbn Sînâ’nın Grek filozoflarının etkisini taşıyan
bir ahlâk risâlesindeki görüşlerini Mîzânü’l-amel ve ihyâu ulûmiddîn gibi eserlerine
dercetmekte tereddüt etmemiştir. İbn Sînâ’nın bu risâlesini Mîzânü’l-amel’de tamamen,
İhyâ’da ise özetleyerek aktaran Gazzâlî, burada geçen Grekçe isimleri atarak, onun yerine
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“bazıları da derler ki” şeklinde prototip ifadeler eklemekte ve bu örnekleri mutasavvıflar için
uygulanacak modeller olarak sunmaktadır. Ayrıca o, aktardığı bu görüşlerin sûfî bir kanaldan
geldiğini imâ eden bazı ifadeler kullanmakta ve eserde geçen çeşitli felsefî kavramları, sanki
Kur’an ve hadisten alınma ahlâkî kavramlarmış gibi, ilgisi bulunan âyet ve hadislerle
desteklemeye çalışmaktadır425.

Diğer felsefî ilimlere yaklaşımda olduğu gibi ahlâk alanında da dikkatli olunması gerektiğinin
altını çizen Gazzâlî, kategorik ve toptancı yaklaşımların tehlikesine dikkat çekmekte ve hakikat
merkezli bir yaklaşımın gerekliliğini yinelemektedir. Ona göre filozofların sûfî ve
peygamberlerin görüşlerini alarak kendi görüşleriyle karıştırmaları, biri onların bu görüşlerini
reddeden, diğeri de kabul eden kişiler için olmak üzere iki büyük tehlikeye neden olmaktadır.
Retçi yaklaşımla ilgili olarak işaret edilen tehlike şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Filozofların
doğru yolda olmadığını ve konuyla ilgili bâtıl görüşlere sahip olduğunu bilen bazı kimseler, sırf
filozoflar söyledi diye ahlâk alanındaki bütün bilgilerden kuşku duyarlar ve hatta bu
görüşlerden tamamen uzaklaşmak gerektiğini düşünürler. Daha da ileri giderek onların bu
görüşlerinin gündeme getirilmemesini, getirenlerin de kınanması gerektiğini savunurlar.
Böylece onların sûfîlerden almış olduğu doğru görüşleri de reddetme durumuna düşer. Oysa
sırf Hıristiyanlar söyledi diye “Allah’tan başka İlah yoktur, Hz. İsa O’nun resulüdür” sözünü
reddetmek nasıl gerekmiyorsa, filozofların da her söylediğini reddetmek gerekmemektedir. Bu,
gerçekten zayıf akıllıların yapacağı bir iştir. Onlar hakkı insanlarla tanımaktadırlar, oysa akıllı
kişiler insanları hakla tanırlar. Akıllı bir kimse önce hakkı bilir ve sonra söze bakar, eğer haksa,
o sözü söyleyen yanlış bir yolda bile olsa onu alır ve reddetmez. O halde önemli olan bir takım
görüşlerin filozoflar tarafından söylenmiş olması değil, onların doğru olup olmamasıdır. Ahlâk
konusunda filozofların söyledikleri tamamen kendilerine ait değildir. Böyle olsa bile, yani
tamamen onlara ait olsa bile ma’kûl, kesin delillerle desteklenmiş olduktan ve Kur’an ve
sünnete muhâlif olmadıktan sonra bu görüşlerden uzaklaşmak ve onları terk etmek
gerekmemektedir. Meseleye böyle bakılmadığı takdirde, sadece sûfîlerin ve bilgelerin
425

Geniş bilgi için bk. Bekir Karlığa-Aykut Kazancıgil, “Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ve İbn
Sînâ’nın Yeni Bir Ahlâk Risâlesi”, Tıp Tarihi Araştırmaları, VI, İstanbul 1997, s. 121-132. Gazzâlî’nin İbn
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Mesut Okumuş, a. g. m., s. 341-353.

277

aktardıkları hakikatleri değil, aynı zamanda âyet ve hadislerde ortaya konulan pek çok gerçeği
de reddetmek gerekir. Çünkü mesela İhvan-ı Safa, kendi kitaplarında buralara atıflarda
bulunmuş ve bâtıl görüşlerini bu kaynaklardaki gerçeklerle desteklemeye çalışmıştır. Salt
filozoflar söyledi diye onların bütün sözlerini reddetmek, kullanmış oldukları âyet ve hadisleri
de reddetmeyi gerektirir ki, bu kabul edilebilir bir durum değildir426.
Filozofların ortaya koymuş olduğu düşünceler karşısında “kabulcü yaklaşım” içerisinde
bulunan kimselerle alakalı olarak gündeme gelen tehlike ise şu şekilde tezahür etmektedir:
İhvân-ı Safa ve benzeri filozofların kitaplarını inceleyenler, bu filozofların kendi görüşlerini
nebevî hikmet ve sûfîlerin kullandığı bazı tabirlerle mezcettiğini görür. Bu durumdan memnun
olan okuyucular, filozofların bütün görüşlerini kabul eder ve haklarında iyi bir kanaat edinir.
Böylece onların felsefelerine karıştırdığı hakikatlerden yola çıkarak onların tüm görüşlerinin
gerçeğe dayandığı anlayışına varır ve gerçekle birlikte yanlışı da sahiplenmiş olur. İşte böyle
bir sakıncadan dolayı bu kimselerin, filozofların kitaplarını incelemekten alıkonulmaları ve
sakındırılmaları gerekir. İyi yüzme bilmeyeni deniz kıyısında dolaşmaktan men etmek gerektiği
gibi, halkı da bu kitapları okumaktan engellemek icap eder427.

11. 3. Sonuç
Felsefenin bütün disiplinlerini inceleyen ve onları ciddi bir tenkide tâbi tutan Gazzâlî,
filozofların ortaya koyduğu görüşlerin doğru ve yanlış noktalarını kendi bakış açısınca tespite
çalışarak bu görüşleri ne tam olarak reddeder ne de bütünüyle kabul eder. Aklî ilimler içerisine
yerleştirdiği felsefeyi problemli bir yapıda görmekle birlikte o, kendi dönemi içerisinde bir
birikim olarak algıladığı felsefenin doğru ve yanlış kısımlardan oluştuğunu açıkça kaydeder428.
Ona göre felsefenin dinle uyuşan noktaları olduğu gibi, onunla çelişen noktaları da vardır. O
halde felsefî disiplinleri ve hatta meseleleri müstakil olarak ele almak ve bunlar karşısında
seçmeci ya da eklektik bir tavır geliştirmek en uygunu olacaktır. İşte böyle bir tavır
sonucunda o, sanıldığının aksine felsefeyi reddetmemiş, sadece bir kısım filozofun (esasen
Fârâbî ve İbn Sînâ’nın) özellikle metafizik alanda ortaya koyduğu bazı görüşlerini, kendisinin
de ifade ettiği gibi “felsefî bir yöntemle” eleştirmiş ve bunlara karşı çıkmıştır. Onun bu
bağlamdaki en önemli eserinin adının Tehâfütü’l-felsefe (Felsefenin Tutarsızlığı) değil de
Tehâfütü’l-felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) olması da oldukça manidardır.
426
427
428

Gazzâlî, el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 44-47.
A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 47.
A. mlf., er-Risâletü’l-Ledünniyye (Mecmûatü resâili’l-Gazzâlî, III içinde), Beyrut 1986, s. 100.
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Aslında felsefenin metafizik alanı dışındaki alanlara (ve hatta ilgili bölümde görüldüğü üzere
bir ölçüde bu alana) yönelik tavrına bakıldığında Gazzâlî’nin eleştiriden ziyade kabulcü ve
benimseyici bir tavır içerisinde olduğu görülmektedir. Nitekim o, matematik ilimleri, kesin
kanıtlara dayalı ve reddedilmesi mümkün olmayan bir nitelikte görmekte ve bu ilimlerde dinî
konulara aykırı bir hususun yer almadığını belirtmektedir. Dahası o, matematik ilimler
içerisinde yer alan aritmetik ve geometrinin öğrenilmesinin farz-ı kifâye olduğunu da
kaydetmektedir. Gazzâlî’nin Aristo mantığına yaklaşımı da tamamen müspet bir tavrı
yansıtmaktadır. O, mantığı eleştirmek ya da reddetmek bir yana, mantığa dayanmayan bir ilme
itibar olunamayacağını ortaya koymuş ve hatta onu islâmileştirmeye çalışmıştır. Böylece
kendisinden önce ciddi bir biçimde eleştirilen Aristo mantığı, onun bu çabalarıyla birlikte “dinî
ilimler”in önemli bir cüz’ü haline gelmiştir. Felsefenin fizik kısmıyla ilgili olarak da
Gazzâlî’nin tavrı oldukça ılımlıdır. O, bu alanla ilgili olarak yukarıda ortaya konulan dört
meselede dinen filozoflara itiraz edilebileceğini, bu meseleler dışındaki konularda itirazda
bulunmanın gerekmeyeceğini kaydetmektedir. Bundan da öte o, tıp ve astronomi gibi fiziğin
alt dallarının peygamberliğin imkanı ve gerçekliği konusunda delil olma özelliği taşıdığını iddia
etmekte, bu bilimlerin ortaya çıkışı itibariyle de ilâhî bir kökene sahip olduklarını
belirtmektedir. Onun felsefenin pratik alanına giren siyâset ve ahlâka ilişkin görüşleri de benzer
bir yapıdadır. Nitekim o, siyâset felsefesindeki mevcut ilke ya da hikmetlerin Allah’ın
peygamberlere indirdiği kitaplardan ya da geçmiş peygamberlerden tevarüs edildiğini
kaydetmektedir. Yine o, felsefenin ahlâk bölümünün de ilâhî bir menşee sahip olduğu
kanaatindedir ve bu nedenle olsa gerek tekfîr ettiği İbn Sînâ’nın Grek filozoflarının etkisini
taşıyan bir ahlâk risâlesindeki görüşlerini yukarıda da ortaya konulduğu üzere, kendi eserlerine
dercetmekte bir beis görmemiştir.
Öyle görünüyor ki, Gazzâlî’nin ana gayesi felsefeyi reddetmek değil, felsefeye sınır
çizmektir. Bir başka ifade ile salt aklın bütün bir varlığın hakikatini bilemeyeceğini göstermeye
çalışmak ve böylece vahye ya da dine yer bulmaktır. Bunun temel nedeni, onun açısından aklın,
bütün konuları ihâta etmede ve tüm müşkülleri çözmede yetersiz oluşudur. Duyuların ve aklın
bir idrak alanı olmakla birlikte sınırları da söz konusudur. Mesela insan tıp ve astronomi gibi
bilimlerde ortaya konulan temel ilkeleri duyuları ve aklıyla bilemeyeceği gibi gaybî ve
metafizik konular yanında, yapılması gereken bir kısım pratiklerle ilgili hususları da kendi
başına bilmesi mümkün değildir. O halde dünya ve âhiret mutluluğunun elde edilmesinde
insanın vahye, bir başka ifade ile nübüvvete kesin olarak ihtiyacı bulunmaktadır. Zira nübüvvet,
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aklın kavramaktan aciz kaldığı hususlara ve aklın ötesinde olan özel gerçeklere açılabilen bir
“göz”dür. İşte aklın yararı ve fonksiyonu da bu durumu tesbit etmek, nübüvvetin gerçekliğini
isbatlamak ve aklın, “nübüvvet gözüyle” görülen bir kısım hakikatleri idrak etmesinin mümkün
olmadığını tasdik etmektir429.
Filozofların özellikle metafizik alanda pekçok yanlış düşünceye sahip olduğunu iddia eden
Gazzâlî, bu durumu onların akıl-vahiy ilişkisindeki dengeyi bozmalarıyla izah eder
görünmektedir. Aklın sınırı ve fonksiyonu ile vahyin alanı ve amacı doğru bir biçimde tespit
edilmeden ve bu iki kaynağın birbirlerine karşı konumu tam olarak belirlenmeden filozofların
felsefî ilimlerde içerisine düştüğü duruma duçâr olmaları doğal bir sonuçtur. Oysa bir ilmin
değerli hale gelmesi, hem akıldan hem de vahiyden yararlanması ile mümkün olur. Bir ilmi salt
akla dayalı olarak kurmak kabul edilebilir bir şey olmadığı gibi, aklın desteklemediği ve
düzeltmediği bir biçimde sırf taklide mebni olarak inşa etmek de mümkün değildir430. Zira akıl
ancak vahiyle doğru yolu bulabilir ve vahiy de ancak akıl ile açıklığa kavuşur ve kavranır.
Vahiy bir bina akıl ise o binanın temelidir. Bina olmadığı müddetçe temel, bir anlam ifade
etmeyeceği gibi, temel olmadan da binanın ayakta kalması mümkün değildir. Bir başka
benzetme ile ifade etmek gerekirse, akıl göz, vahiy ise ışık mesabesindedir ve ışık olmadan
göz fonksiyonunu göremeyeceği gibi, göz olmadan da ışığın bir anlamı olmayacaktır. O halde
akıl ile vahiy gerçek anlamda birbirlerine muhtaçtır ve biri diğerine tercih edilemez431.
Akılla vahiy arasında bir denge kurulması gerektiğinde ısrar eden Gazzâlî, gerek aklın gerekse
naklin asıl olduğunu belirtmekte ve akıl adına vahye karşı çıkmaya itiraz ettiği gibi, vahiy adına
aklı reddetmeyi de şiddetle eleştirmektedir. Ona göre aklı inkar eden kişi, dini de inkar etmiş
olur. Çünkü dinî bilginin doğruluğu ancak akılla anlaşılabilir. Aklî delil tasdik edilmezse, nebi
ile mütenebbi, doğru sözlü ile yalancı arasındaki farkı anlamak mümkün olmaz. Dinin
doğruluğu akılla sabit olduğuna göre, dine dayanarak aklı inkar etmek asla mümkün
değildir432.

429
A. mlf., el-Munkiz mine’d-dalâl, s. 48, 66-67, 72, 78. Ayrıca bk. a. mlf., el-Mustasfa min ilmi’lusûl, c. I, s. 6-7; a. mlf., Kavâidü’l-akâid fi’t-tevhîd (Mecmûatü resâili’l-Gazzâlî içinde), Beyrut 1986, s. 127.
430
A. mlf., el-Mustasfa min ilmi’l-usûl, c. I, s. 3.
431
A. mlf., Meâricu’l-kuds fî medârici ma’rifeti’n-nefs, Beyrut 1988, s. 73-74.
432
A. mlf., Kanûnü’t-te’vîl, s. 523. Ayrıca onun akıl-vahiy dengesiyle ilgili teorik yaklaşımı ve
bunun pratik örnekleri için eserin tamamı önemli bir kaynak teşkil etmektedir.
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Bu temellerden hareketle felsefî geleneğe kayıtsız kalınamayacağını ve hatta birçok alanda bu
gelenekte ortaya konulan belirli bilgileri elde etmenin zorunluluğunu ortaya koyan Gazzâlî,
felsefî gelenek karşısında eklektik bir tavır içerisine girmekte ve kendi sistemi içerisinde aslında
bir tür akıl-vahiy/felsefe-din birliğini sağlamış olmaktadır. Bu ise “İslâmî ilimler” ile, bilhassa
da kelâmla felsefenin mezcedilmesini sağlayan bir geleneğin de teorik ve pratik bir açılımını
ifade etmektedir. Nitekim Gazzâlî’den sonra felsefenin kelâm içerisinde geniş yer bulduğu433
ve “felsefî kelâm”ın ortaya çıktığı görülmektedir.

433

Gâzzâlî’nin felsefenin kelâma girmesi noktasındaki rolü ve felsefî kelâmın doğuşu ile ilgili
olarak İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) tespitleri için bk. İbn Haldûn, Mukaddime (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul
1983, c. 2, s. 1086-1087, 1167-1168, 1174-1175.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’nin felsefî ilimlere yönelik tavrını doğru bir biçimde
yansıtmaz?
A. Eklektik ve seçmeci bir tavra sahiptir.
B. Bir çok felsefî ilmi sahiplenmiştir.
C. Dinî ilimler ile felsefî konuları birbirinden net olarak ayırmıştır.
D. Bir kısım felsefî ilimlerin edinilmesini aklen veya naklen zorunlu görmüştür.
E. Belirli alanlarda felsefî ilimlere meşruiyet kazandırmıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’nin kendi döneminde ‘hakikati arayanlar’ ile ilgili yapmış
olduğu bölümleme içerisinde yer almaz?
A. Kelâmcılar
B. Felâsife (filozoflar)
C. Bâtınîler
D. Mutasavvifûn (sûfîler)
E. Fukaha (fâkihler)
3. Gazzâlî’nin ünlü otobiyografik eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A. İhyâu ulûmi’d-dîn
B. el-İktisad fi’l-i’tikâd
C. el-Munkiz mine’d-dalâl
D. el-Mustasfâ
E. Mizânü’l-amel
4. Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’nin antik filozoflara ilişkin yapmış olduğu bölümlemeyi doğru
bir biçimde verir?
A. Materyalistler, naturalistler, metafizikçiler
B. Materyalistler, kuşkucular, Pisagorcular
C. Materyalistler, matematikçiler, metafizikçiler
D. Materyalistler, kuşkucular, atomcular
E. Naturalistler, Pisagorcular, atomcular
5. Gazzâlî’nin, Müslüman filozofları (felâsife) eleştirmek için kaleme aldığı ünlü eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Faysalü’t-tefrika
B. İlcâmü’l-avâm an ilmi’l-kelâm
C. el-Munkiz mine’d-dalâl
D. Tehâfütü’l-felâsife
E. Fezâihu’l-bâtıniyye
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6. Gazzâlî’ye göre, Aristoteles’in görüşlerini İslâm dünyasında en iyi temsil eden Müslüman
filozoflar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
A. Kindî, Fârâbî B. İbn Sînâ, İbn Rüşd C. Fârâbî, İbn Bâcce D. Fârâbî, İbn Sînâ E. Kindî, İbn Tufeyl
7. Aşağıdakilerden hangisi, fizik ilmi alanında Gazzâlî’nin eleştirdiği görüşler arasında yer
almaz?
A. Doğada zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu hükmü
B. İnsanî nefsin sahip olduğu dış idrak güçlerinin bilginin kazanılmasında önemli olduğu görüşü
C. İnsanî nefislerin kendi kendilerine kâim oldukları görüşü
D. İnsanî nefislerin yok olmasının imkansız olduğu, aksine bir kere varlık kazandıktan sonra onların
ezelî ve ebedî oldukları anlayışı
E. İnsanî nefislerin cesetlere geri dönmesinin imkansız olduğu görüşü
8. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin filozofları tekfir etmesine neden olan görüşler
arasındadır?
A. Mucizelerin peygamberlerin güçlü bir nefse sahip olmalarıyla meydana geldiği
B. Peygamberlerin vahyî bilgiyi hads güçleriyle elde ettiği
C. Âlemin ve cevherlerin kadîm olduğu
D. Kur’an ayetlerinin felsefî olarak tevil edilebileceği
E. Oluş ve bozuluşun Ay-üstü âlemdeki güçlerle ilişkisi bulunduğu
9. “…………………………bilmeyenin ilmine itibar olunmaz.”
Gazzâlî’nin yukarıdaki ifadesinde boş bırakılan yere gelebilecek en uygun kelime ya da ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kendini

B. Mantık

C. Allah’ı

D. Matematik

E. Kelâm

10. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin peygamberliğin imkânı ve gerçekliğini ortaya koyması
bakımından önem atfettiği felsefî disiplinleri verir?
A. Ahlâk ve siyâset
B. Aritmetik ve geometri
C. Tıp ve astronomi
D. Mantık ve ilmü’l-münazara
E. Psikoloji ve ilmü’l-meâd (eskatoloji/öte dünyayı ele alan ilim)

CEVAPLAR: 1 C, 2 E, 3 C, 4 A, 5 D, 6 D, 7 B, 8 C, 9 B, 10 A
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Gazzâlî, İbn Sînâ’nın kendisinden sonraki İslâm düşünce ve felsefe geleneği üzerindeki
geniş etkisi neticesinde gelişen, ‘felâsife’ye yönelik eleştiri geleneğinin önemli isimlerindendir.
Bu derste Gazzâlî’nin filozoflara ve felsefî ilimlere yönelik eleştirisi ele alındı. Ancak burada
görüldü ki, sanıldığının aksine Gazzâlî filozoflara ve felsefî ilimlere tümden karşı değildir. O,
daha çok seçmeci bir yaklaşımla felâsifeyi eleştirir. Öyle ki, birçok alanda felâsifenin
görüşlerine karşı kabulcü bir tutum sergiler. Böylece bu derste Gazzâlî’nin bazı felsefî ilimleri
nasıl dinî ilimler içerisine dâhil ettiği ve kendisinden sonraki ‘felsefî kelâm’ın ortaya çıkışına
ne türden bir katkı yaptığı kavratılmış oldu.
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12. XIII. YÜZYILDA İSLÂM FELSEFE-BİLİM GELENEĞİ
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi
Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
Yrd. Doç. Dr. Mustakim ARICI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hicrî VII., miladî XIII. yüzyıldaki siyasî hareketliliğin düşünce ve bilim alanlarındaki
yansımaları ve bu yüzyılda ortaya çıkan ilmî ve felsefî ekoller bu dersin temel başlıklarını
oluşturmaktadır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

XIII. yüzyıl Osmanlı ilim ve
düşünce hayatına yön veren ilim,
irfân ve felsefe ekollerinin
VII/XIII. yy. ilim, irfân ve teşekkül ettiği ve canlı olduğu bir
felsefe ekolleri
dönemdir. Bu dönemin genel
hatlarıyla tanınması Osmanlı
düşünce tarihine giriş
mesabesinde olacaktır.
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Dönemin ilim ve düşünce
ekollerinin maddeler halinde
tanıtılması ve bazılarının ayrıntılı
bir şekilde anlatılması

ANAHTAR KAVRAMLAR
 XIII. yüzyıl
 Moğol istilası
 İbn Sînâcı gelenek
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XIII. YÜZYIL: İSLÂM FELSEFE-BİLİM GELENEĞİNDE PARLAK BİR DÖNEM
İslâm toplumları ve İslâm medeniyetinin dışarıdan karşılaştığı en büyük meydan okumalardan
birinin VI/XII. yüzyılda başlayan Haçlı Seferleri ve VII/XIII. yüzyıldaki Moğol İstilası
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu iki olgudan daha etkili olanı Moğol İstilasıdır. İstilanın
İslâm âleminde meydana getirdiği siyasi tahribat ve insani trajedi oldukça büyük olmuştur. Bu
sebeple istilanın dehşetine tanık olan birçok tarihçi, insanlık tarihinde böyle bir felaket ve
musibetin görülmediğini söyleyerek durumun vahametini ifade etmeye çalışmıştır.434
İstilanın meydana getirdiği tahribatı kabul etmekle birlikte ilk defa Barthold, Moğol hareketinin
iktisadi ve ticari faaliyetlerdeki olumlu sonuçlarına, kültür mübadelelerine imkân verdiğini,
yeni medeniyet merkezleri ortaya çıkardığını iddia etmiştir.435 M. Fuat Köprülü de uzun vadede
Moğolların ve o zamana kadar İslâmiyeti kabul etmeyen Türklerin İslâmlaştığını, hatta Kırım
gibi bazı yeni İslâm merkezleri ortaya çıkardığını, Moğol saldırılarından kaçan birçok âlim, şair
ve mutasavvıfın Anadolu’ya gelip yerleşmesi neticesinde buradaki fikrî faaliyetlerin
çoğaldığını dile getirmiştir.436 Zeki Velidi Togan ise Barthold’un tezini daha ileri götürmüş;
istilanın İslâm medeniyetinin inhitatıyla alakasının bulunmadığını, kıtale en fazla Orta Asya ve
Türkler maruz kaldığı hâlde bu devrin medeniyet inkişafı bakımından müspet, ileri ve Türkler
için hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Togan’a göre Moğolların İsmailîleri temizleyerek İslâm
dünyasına yaptıkları hizmet, İslâmiyeti seçen İlhanlı hükümdarı Gâzân Han zamanında büyük
bir imar faaliyetinin başlaması, Moğol tehlikesinden kaçan ilim ve kültür mensuplarının
Anadolu’ya göçmesi ve burada fikrî bir canlılık meydana gelmesi bu müspet sonuçlardan
bazılarıdır.437 Buna karşılık Osman Turan istiladan sonra başlayan imar ve kültür faaliyetlerinin
geniş medeniyet harabeleri yanında sönük kaldığı düşüncesindedir. Dahası o Moğol İstilasının
başlıca inhitat amili olarak görülmemesini hayretle karşılamış ve bu durumun müsebbibi olarak

434 Tarihçi Cüveynî, Cürcân ve Merv’de katledilen insan sayısının bir milyon üç yüz bin civarında olduğunu,

Seyf-i Herevî de Târîh-nâme-yi Herât adlı eserinde Herat’ta bir milyon altı yüz bin, Nîşâbur’da da bir milyon
yedi yüz kırk yedi bin insanın katledildiğini söylemektedir. Öyle ki istilanın yol açtığı tahripler, bozulan şehir
yapıları ve halkın kendi yurdunu terketmesi neticesinde Kazvin’de bir dönem Cuma namazı dahi kılınamaz
hale gelmişti. bkz. Özgüdenli, Gâzân Hân ve Reformları, 176, 179.
435 Barthold, İslam Medeniyeti

Tarihi, 62-72.

436 Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 220-223; Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, 90-91.
437

Togan’ın Moğol fütuhatı dediği hadisenin müspet ilmî sonuçlarından ikisi Çin tıp ve felsefe eserlerinin
Farsçaya çevrilmesi ile coğrafya ilminin inkışafıdır. bkz. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, 111-115,123,
126, 296-300.
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da Barthold’un ileri sürdüğü fikirleri görmüştür. Turan’a göre Moğol İstilasıyla birlikte İslâm
medeniyeti çöküşe uğramıştır.438
Moğol tahribatının en şiddetli döneminden sonra VII/XIII. yüzyılın bilhassa ikinci yarısından
itibaren kelâm, mantık, felsefe ve tasavvuf dallarında yaşanan canlılık ve bunun sebepleri,
büyük şahsiyetlerin yetişmesi ve tam anlamıyla klasik denilebilecek eserlerin ortaya konması
birçok yönüyle üzerinde durulması gereken, ancak henüz sebep ve sonuçlarıyla, müspet ve
menfi yönleriyle vuzuha kavuşmayan bir olgudur. Bahsedilen bu olgunun Anadolu ayağı için
Fuat Köprülü, buranın yeni bir İslâm kültür merkezi hâline gelmesini, Anadolu Selçukluları
döneminde sağlanan asayiş, artan refah, sultanların ilim adamlarına gösterdiği itibar ve himaye,
Moğol istilasının Anadolu’ya sürüklediği âlim, şair ve mutasavvıfların faaliyetlerinin sonucu
olarak görmüştür.439 Siyasî istikrarsızlığa rağmen aslında sadece Anadolu’da değil Mısır,
Maveraünnehir ve İran bölgesinde de birçok ünlü ilim adamının faaliyetleri bu yüzyılda büyük
bir fikrî canlılık ortaya çıkarmıştır. Bu yüzyılda sadece mezkur ilimlerde değil, astronomi,
coğrafya ve tıp alanında da çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu dönem ayrıca tarih ve
tabakat yazıcılığında da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülebilir. Zira bugün alanının
klasikleri olan çok sayıda tarih ve tabakat kitabı VII./XIII. yüzyıl ve sonrasında yazılmıştır.
Safiyyüddin el-Urmevî’nin (ö. 693/1294) çalışmaları ile birlikte bu yüzyıl müzik biliminde de
zirve noktası olarak görülmektedir.440 Fuat Sezgin’e göre bu yüzyılın duraklama başlangıcını
içerdiğine ilişkin görüş, talihsiz olduğu kadar tarihî olgularla çelişen ve Arap-İslâm ilimleri
tarihi konusunda bir zamanlar tam bir bilgisizlik içerisinde ortaya atılan bir görüştür. Halbuki
durum bunun tam tersidir. Ona göre bilim tarihi açısından bu yüzyılın karakterisik yanı şudur:
“Önceki nesillerden devralınan disiplinler mümkün olabildiğince sistemleştirilmiş, ilk defa çok kesin
tanımlanan disiplinler formunda inşa edilmiş veya zaman içerisinde kazanılan ilerlemeler göz önünde
bulundurularak yeniden ele alınıp işlenmiştir (tahrîr).”441

Esasen Moğollar tarihte bilinen en büyük medeniyet yıkımlarından birini yaptıktan sonra zaman
içerisinde devlet yönetimine yakın âlimler ve ilim hâmisi bazı yöneticilerin gayretleriyle imar
faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Birçok Moğol devlet adamı ya Müslüman idi ya da sonradan
ihtida etmişlerdi ve bunlar şaman, Budist ve az da olsa Müslüman Moğol hükümdarlarının
438 Turan, Selçuklular Tarihi, 477-479, 493.
439 Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 241-250.
440 Sezgin, İslâm’da Bilim ve Teknik, I, 52-53, 61-62.
441

Sezgin, İslâm’da Bilim ve Teknik, I, 41.
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idaresinde ilmî eserler vücuda getirmeye gayret ediyorlardı. Özellikle Irak Valisi Atâ Melik
Cüveynî, Anadolu Valisi Muînüddin Pervâne, üç Moğol idareciye vezirlik yapan Şemseddin
Cüveynî, Reşîdüddin Fazlullâh, Olcaytu’nun veziri Tâceddin Alişah gibi ilme büyük önem
veren isimler sayesinde medreseler yeniden inşa edilmeye, ilim merkezleri canlanmaya
başladı.442 İbnü’l-Fuvatî, İbn Battûta (ö. 770/1368-1369)443 gibi istiladan uzun bir zaman sonra
yıkıma uğrayan bölgelerde gözlemlerde bulunan bazı tarihçi ve seyyahlar, birçok ilim
merkezinin tahrip edilmiş hâlde bulunmasına karşılık onlarca ilim merkezindeki canlanmayı
dile getirmektedir. Örneğin VIII/XIV. yüzyıl ortalarında Şîrâz’da medreselerin, mescidlerin ve
hayır kurumlarının sayısı beş yüze ulaşıyordu. Ayrıca bunlara ait vakıflar da sayılamayacak
kadar çoktu. Yine Mâzenderân, Kirmân ve Horasan şehirlerinde mahalli hâkimler, birçok
medrese yaptırmıştı.444
İlhanlı döneminde medreselerin yapımı ve malî kaynak temini, İslâm tarihinde, özellikle
Selçuklularda görüldüğü gibi şahıs merkezli olmuştur. Buna göre İlhanlılar döneminde
sistematik olarak ilk teşebbüste bulunan kişinin Gâzân Han olduğunu söylemek mümkündür.
Gâzân Han, ülke çapında başlattığı imar faaliyetleri kapsamına medreseleri de dâhil etmiştir.
Tebriz’de yaptırdığı Gâzâniyye külliyesinde cami, han, dârü’s-siyâde, dârü’l-eytâm, rasathane,
hastane, kütüphane, adliye, hamam gibi kurumların yanı sıra, Hanefî ve Şafiî medreselerine de
yer vermiştir.445 Böylece istilanın ilmî alandaki olumsuz yansımaları bir yandan devletler eliyle
tamir edilmeye çalışılırken diğer yandan âlim ve bilginler ilmî buhranı aşmaya çalışıyorlardı.
Moğol istilasından yaklaşık yüz elli yıl önce Gazzâlî’nin başlattığı ilmî ihya hareketi, istilanın
olumsuz insanî ve siyasi etkileriyle bir anlamda inkıtaya uğramış, manevî ve epistemolojik bir

442

İbn Teymiyye ( ö. 728/1328) ise Moğol ordularının genelde Müslümanlardan oluşması ve birçok
mühtedi komutan tarafından sevk edilmesine rağmen savaşlarda barbarca yöntemlere başvurmaları ve
istila ettikleri yöreleri yakıp yıkmaları sebebiyle Moğollarla mücadele edilmesini zorunlu görmüş, onları
İslâm ümmetinin temsilcisi olarak kabul etmemiştir. İbn Teymiyye bir fetvasında, vezir ve tarihçi
Reşîdüddin Fazlullah’ın görüşlerini örnek vererek onların Yahudilik, Râfizîlik ve felsefeyi karıştırarak
İslâm’ı bozmak istediklerini ifade etmektedir. bkz. Özervarlı, İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodolojisi, 35.
443

İbnü’l-Fuvatî 679/1280’de İlhanlılar’ın Irak valisi Ata Melik Cüveynî tarafından Bağdat’a çağrılarak
tarihî olayları kaydetmekle görevlendirildi ve Müstansıriyye Kütüphanesi’nde müşrif olarak çalışmaya
başladı. Aynı zamanda iyi bir hattat olan İbnü’l-Fuvatî, Nasîrüddin Tûsî’nin isteğiyle bazı astronomi
eserlerini de istinsah etmiştir. bkz. Tomar, “İbnü’l-Fuvatî”, 47-48. İbn Battûta ise seyahatine 725/1325
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krizle karşılaşılmıştır. Bu itibarla bahsedilen dönem, yeni şeylerin aranmasından ziyade
mevcudun yeniden tasnif ve terkip edilerek korunma gayretlerinin hâkim olduğu bir dönem
olmuştur. Bu dönemde dil ve mantık çalışmalarıyla metodolojiye büyük önem verilmesi, iki
büyük sima Adudüddin Îcî ve İbn Teymiyye’nin bir anlamda Gazzâlî gibi ilim geleneğini
muhkemleştirme gayretleri meselenin epistemolojik karakterli görüldüğünün yansımalarıdır.
İlmî alandaki birbirinden farklı çabalar ve geleneği yeniden kurma gayretleri neticesinde yoğun
bir düşünsel faaliyet ve farklı ekoller ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ayrıca mantık karşıtlığı,
ashâbü’l-hadîs geleneğinin ve İbn Haldûn’un eleştirileri İslâm düşüncesinin farklı yönelimleri
ve zenginlikleri olarak temayüz etmiştir. Buna karşılık İbn Sînâ, Gazzâlî, Fahreddin Râzî,
Şihâbüddin Sühreverdî (ö. 587/1191) ve Sadreddin Konevî’nin (ö. 672/1273) düşüncelerinin
sentezi şeklindeki ilim anlayışı güçlü bir damar olarak ortaya çıkmış, Osmanlı başta olmak
üzere İslâm coğrafyasında yüzyıllar boyu hâkim olmuştur. Temelleri Gazzâlî’de olan mantık,
dinî ve aklî ilimlerde mütebahhir, aynı zamanda tasavvuf pratiğine hayatında yer veren ve
Osmanlı ilim dünyasını da etkileyen bir âlim prototipi büyük oranda bu yüzyılda şekillenmiştir.
Burada Fahreddin Râzî’nin etkili konumuna da işaret etmek gerekir. Bu durum gerek klasik
dönem eserlerde gerekse yakın dönemde yapılan çalışmalarda Râzî ekolü adıyla somut bir
şekilde ifade edilmektedir.446
İbn Sînâ’nın tıp, mantık, doğa bilimleri ve metafizik alanında yazdığı eserlerini ilk kuşak
öğrencilerine okuttuğu bilinmektedir. Aklî ilimler alanında İbn Sînâ’nın başlattığı ve
talebelerinin devam ettirdiği tedris geleneği VII/XIII. yüzyılda etkin bir şekilde devam etmiştir.
Bu dönemde mesela Kahire ve Dımaşk İbn Sînâ tıbbının en üst düzeyde tahsil edildiği ve
uygulandığı merkezlerdi. İbn Sînâ’nın doğa bilimleri ve metafizik görüşlerinin okunması ise
özellikle el-İşârât ve’t-tenbîhât merkezinde devam etmiştir. Bu konuyu İbn Sînâ felsefesinin
Osmanlı dönemine uzanan seyrini incelerken daha geniş bir şekilde ele alacağız. Buna karşılık
İbn Sînâ’nın mirasından istifadeyle birlikte yeni sistemler ve terkipler oluşmuş, fakat bunlar
salt İbn Sînâcılıkla da açıklanamaz hale gelmiştir.447
Mesela VII/XIII. yüzyılı felsefî düşünce açısından çok önemli kılan diğer bir durum İşrâkî
felsefe

metinlerinin

varlığıdır.

İşrâkî

felsefe,

kurucusu

Şeyhü’l-İşrâk

Şihâbüddin

Sühreverdî’nin (ö. 587/1191) ölümünden sonra VII/XIII. yüzyılda onun metinlerine yazılan
birçok şerhle varlığını kesintisiz olarak devam ettirdi. İşrâkî felsefe üzerine çalışmalarda
446 “Ekol” teriminin bu bağlamdaki mukabilleri için bkz. Arıcı, “İslâm Düşüncesinde Fahreddin Râzî Ekolü”,

167-172.
447 Alper, “VII/XIII. Yüzyılda İbn Sînâcı Gelenek: Tenkit ve Terkip Arasında”, 18.
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bulunan Hüseyin Ziyai VII/XIII. yüzyılda İşrâkî geleneği iki ana akımda değerlendirmektedir.
Bunların birincisi Hikmetü’l-işrâk’a ilk şerhi yazan Şemseddin Şehrezûrî (ö. 688/1288) ile
temsil edilmiştir. O aynı zamanda meşhur felsefe tarihi Nüzhetü’l-ervâh ve ravdatü’l-efrâh’ın
da yazarıdır. Ziai’ye göre ikinci akımın temsilcisi İşrâkî sembolizmi Meşşâî doktrin terimleri
içerisinde tanımlayan İbn Kemmûne’dir (ö. 676/1277).448 Ancak bir Sühreverdî şârihi olan İbn
Kemmûne’nin Sühreverdî’nin tam bir takipçisi olduğu iddiası doğru bulunmamış, buna karşılık
onun sisteminde belli İşrâkî öğelere yer veren Meşşâî bir filozof olduğu dile getirilmiştir.
Bununla birlikte bu durum onu basit bir İbn Sînâ takipçisi olarak da görmeyi
gerektirmemektedir.449 İbn Kemmûne, Fahreddin Râzî’nin düşüncesiyle de ilgilenen bir
filozoftur. Râzî’nin eserlerine yaptığı atıflardan başka onun Kitâbü’l-Meâlim’ine yazdığı
yorumlar, yine Râzî’nin el-Muhassal’ına Tûsî tarafından yazılan şerhi özetlemesi buna işaret
etmektedir. XIII. yüzyılda Hikmetü’l-işrâk’a şerh yazan diğer bir filozof Kutbüddin Şîrâzî (ö.
710/1311), Kâtibî ve Tûsî ile Merâga Rasathanesi’nde çalışmış, Sivas’ta kadılık yapmış bir
düşünürdür. Optik ve tıp alanlarındaki görüşleriyle bilim tarihinde de önemli bir sima olan
Şîrâzî’nin Hikmetü’l-ayn’a yazdığı hâşiye, diğer şerhlere göre erken dönemde yazılmasına
binaen bizim açımızdan filozofu daha önemli bir konuma getirmektedir. İşrâkî felsefe
alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ziyai, Şîrâzî’yi de İşrâk felsefesinin şarihleri arasında
saymakla beraber bu üç isim arasında Sühreverdî’ye en sadık olan ismin Şehrezûrî olduğunu
düşünmektedir. Zira ona göre Şerhu Hikmeti’l-İşrâk yakından incelendiğinde bu eserin daha
önce fazla dikkat çekmemiş olan Şehrezûrî’nin metninden “ödünç alınmış” öğeleri ihtiva ettiği
görülecektir.450 Bu duruma dikkat çeken bir diğer isim olan Walbridge, Şîrâzî şerhinin
Şehrezûrî şerhinin bir uyarlaması olduğunu,451 hatta Şîrâzî şerhinin neredeyse tamamen
Şehrezûrî’ninkini esas aldığını eklemektedir. Ayrı bir tartışmanın konusu olsa da nihai anlamda
bu üç ismin salt İşrâkî filozoflar olarak görülmesinin doğru olmadığına dair düşüncemizi ilave
etmek istiyorum.
VII/XIII. yüzyıl, İslâm bilim tarihinde astronomi çalışmalarının büyük ivme kazandığı bir
dönemdir. Nasîrüddin Tûsî önderliğinde kurulan ve dönemin birçok ünlü âliminin çekirdek ekip
içerisinde bulunduğu Merâga Rasathanesi’nde yapılan çalışmalar daha sonrakilere kaynaklık

448 Ziyai, “İşrâkî Gelenek”, 121, 137-140.
449 Alper, Aklın Hazzı, 22-24.
450 Ziyai, “İşrâkî Gelenek”, 121.
451 Walbridge, “Sühreverdî ve İşrâkîlik”, 225.
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etmiştir. Zira Tûsî’nin astronomi çalışmaları Anadolu Selçuklularının son döneminde ve
Osmanlılarda etkili olan eserlerdir. Böylelikle Merâga Matematik-Astronomi Okulu
mensuplarıyla bu birikim, Anadolu’ya girmiştir. Mesela bu okulun kurucusu Nasîrüddin
Tûsî’nin öğrencisi, Kutbüddin Şîrâzî Muînüddin Pervâne’nin Kayseri’de kurduğu medresede
hocalık yapmıştır. Ayrıca Dâvûd el-Kayserî’nin (ö. 751/1350), Tokat-Niksar’da Nizâmiyye
Medresesi’nde bu okulun bir üyesi olan İbn Sartak’tan matematik-astronomi tahsil ettiği ve bu
yolla Merâga birikimini tevarüs ettiği bilinmektedir. Dâvûd el-Kayserî, İbn Sartak vasıtasıyla
klasik İslâm matematiğinin önemli isimleriyle tanışmıştır. Buna bağlı olarak Dâvûd elKayserî’nin bu birikimini İznik Medresesi’ne aktardığı ve klasik İslâm ilmî geleneği ile henüz
başlangıç aşamasında bulunan Osmanlı ilim hayatı arasında sürekliliği sağlayan bir bağ
kurduğu görülmektedir.452
Aklî/felsefî ilimlerle ilgili olarak bu yüzyılı ön plana çıkaran bazı tespitlere hususen işaret
etmek istiyoruz. Gutas’ın İbn Sînâcı felsefenin altın çağını 1000-1350 arası453, Adil Fahurî’nin
mantığın altın çağını 1000-1300 arası, George Saliba gibi uzmanların astronominin altın çağını
1247-1600 yılları arası olarak görmeleri454 söz konusu yüzyıllardaki zenginliği yansıtmakla
birlikte bazı araştırmacılar daha dar olarak VII/XIII. yüzyıla ve bilhassa Meraga merkezli
canlılığa vurgu yapar. Saliba’nın astronomi için önerdiği “Meraga okulu” terimini Eichner,
kelam ve felsefe için önermiş ve bu sahada bir Meraga devriminden (Marāgha school
revolution) bahsedilebileceğini ileri sürmüştür.455 Eichner’den ilhamla Tony Street de mantıkta
benzer bir Meraga devrimi olduğunu düşünmektedir.456
Burada son olarak tasavvuf alanındaki duruma işaret etmek istiyoruz. Bu yüzyılda Moğol
saldırıları neticesinde şehirler tahrip edilmiş, on yıllarca süren büyük bir kargaşa ortamı İslâm
coğrafyasının büyük bir kısmında hâkim olmuştur. Şehirler Moğollar tarafından arkası
kesilmez saldırılara uğramış, üstelik bu saldırı ve yağmalar Moğolların süreç içinde İslâm’ı
benimsemesiyle de kesilmemiş ve VIII/XIV. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam etmiştir. Bu
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durum sosyal hayatta maddî ve manevî bir tahribat ortaya çıkarmıştır. Abdülbaki Gölpınarlı’nın
ifade ettiği gibi bir yandan siyasi mücadelelerin getirdiği huzursuzluk ve güvensizlik ortamı,
bir yandan Moğol baskısı halkın büyük bir kısmını tarikatlara yöneltmişti.457 Öyle ki İslâm ilim
ve kültür tarihinde VII/XIII. yüzyıl, tasavvufî hareketler ve dinî zümrelerin en dinamik olduğu
dönemlerden biri olmuştur. Tasavvuf tarihinin en etkili şahsiyetlerinin başında gelen İbnü’lArabî (ö. 638/1240), Endülüs’ten ayrıldıktan sonra 601/1204’te Anadolu’ya gelmiş, Malatya’da
bir süre ikamet edip Sadreddin Konevî’nin babasıyla birlikte Konya’ya yönelmiştir. 1223 yılına
kadar Anadolu Selçuklu başkenti Konya’da kalan İbnü’l-Arabî, Eyyûbî meliki Eşref’in
davetiyle Şam’a gitmiş, vefat edinceye kadar burada kalmıştır.458 Onun halifesi ve evlatlığı
Sadreddin Konevî (ö. 673/1274) ile vahdet-i vücûd mektebi sonraki kuşaklara aktarılmıştır.
İbnü’l-Arabî’nin düşüncelerini yorumlayan ve onlara sistematik bir üslup kazandıran Konevî,
Şeyh-i Ekber’den sonra Şeyh-i Kebîr lakabıyla tanınmıştır. Demirli’ye göre İbn Sînâ
metafiziğini irfanî geleneğe uyarlayan Konevî, “yeni dönem tasavvufu” denilen tasavvufunun
en önemli temsilcisidir. Onun eserlerinin şerhedilmesiyle tasavvuf “tedris edilebilir” bir
geleneğe dönüşmüştür. Evhadüddin Kirmânî ile tanışan ve kendisiyle yakın ilişki kuran
Konevî’nin, Mevlânâ ile de yakın dost olduğu bilinmektedir. Nasiruddin et-Tûsî ile
mektuplaşan Konevî aynı zamanda Kutbüddin Şîrâzî’ye bir hadis metni okutması itibariyle
hocasıdır.459
Yukarıda kısaca işaret edildiği gibi Orta Asya’da başlayan Moğol İstilası kitlesel göçlerin
Anadolu’ya yönelmesine sebep oldu. Bu göç dalgaları arasında çeşitli tasavvuf akımlarına
mensup şeyhler ve dervişler Anadolu’ya gelmeye başladı. 1221’de Moğollar tarafından
öldürülen Necmeddin Kübrâ’dan sonra, onun yanında yetişen Necmeddin Râzî (Dâye) (ö.
654/1256) ve Bahâeddin Veled ile Kübrevîlik hareketi yayılmıştır. Çocuk yaşta babası
Bahâeddin Veled ile Anadolu’ya gelen Mevlânâ (ö. 672/1273) eserlerini burada yazmıştır.
İrfan, tahakkuk, aşk ve cezbenin ön planda olduğu bir tasavvuf anlayışına sahip olan Mevlânâ,
İbnü’l-Arabî tarafından ortaya konulan vahdet-i vücûd anlayışını benimsemiştir. Moğol istilası
sonrasında Anadolu’nun siyasi açıdan son derece istikrarsız olduğu bir dönemde yaşayan
Mevlânâ, sosyal kargaşa ortamının had safhada olduğu bir arenada Moğollarla Selçukluların

457 Şahin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dînî Zümreler (1299-1402), 61.
458 Kılıç, Şeyh-i Ekber, 38-46.
459 Demirli, Sadreddin Konevî, 13-18; Demirli, Sadreddin Konevî, 21, 23, 27, 64-66, 72-76, 127-130.
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arasında bir barış ortamı oluşturmaya çalışmıştı. Mevlânâ’nın tesirleri oğlu Sultan Veled ve
torunları vasıtasıyla ölümünden sonra da devam ettirilmiştir.460
Bu yüzyıldaki diğer önemli bir tasavvufî hareket olan Sühreverdîlik, Ebû Hafs Şihâbüddin
Ömer es-Sühreverdî’nin, Bahâeddin Veled ile ilişkileri neticesinde Anadolu’ya girmiştir.
Bahâeddîn Veled’in, Sühreverdî ile Bağdat ve Konya’da görüştüğü rivayet edilmektedir.
Sühreverdî ayrıca halifenin emriyle fütüvvet teşkilatını işler hâle getirmiş ve I. İzzeddin
Keykâvus’u da teşkilata dâhil etmiştir. Bu yüzyılın diğer büyük bir siması Hacı Bektâş-ı Veli
(ö. 669/1271 [?]) de Moğol istilasından kaçıp Anadolu’ya sığınanlar arasındadır.461 Mevlânâ ve
Hacı Bektâş-ı Velî ile aynı dönemde yaşadığı bilinen bir başka mutasavvıf, ünlü halk şairi
Yunus Emre’dir. 637/1239 yılında doğduğu rivayet edilen Yunus Emre’nin eserlerine
bakıldığında amacının mutasavvıf şair olarak İslâm ahlâkını, Allah sevgisini ve varlıkta birliğe
giden yolu söz vasıtasıyla çevresine yayma gayesini taşıdığı anlaşılır.462

VII/XIII. YÜZYILDA İBN SÎNÂCI GELENEK: TENKİT VE TERKİP
ARASINDA
İslâm felsefe tarihçilerinin Gazzâlî (ö. 505/1111) veya İbn Rüşd (ö. 595/1198) sonrası
felsefî geleneğe ilgisi nispeten yeni olup bu geleneğe dair yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır.
Bunun, başta klasik oryantalist tezler olmak üzere elbette çok çeşitli sebepleri vardır. Burada
bu sebepleri bir mesele halinde ele almak konumuzun dışındadır. Ancak birçok çağdaş
araştırmacının da gayet haklı olarak işaret ettiği gibi, İslâm felsefesi alanında yapılan
çalışmaların kahir ekseriyetinin Kindî (ö. 256/870’ten sonra) ile İbn Rüşd arasında sıkışıp
kaldığı da bir vakıadır. Bu çerçevede alanla ilgili bazı çalışmalar ve tetkikler istisna edilecek
olursa, İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) ardından onun felsefesinin tarihsel seyri ve İslâm
düşünürlerinin eş-Şeyh’in felsefî mirasıyla ilişkileri hakkında yeteri düzeyde bir incelemeye
sahip olmadığımızı baştan belirtmek gerekir.

460 Şahin,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dînî Zümreler, 63-65. Öte yandan Ekrem Demirli’ye göre
Konevî tasavvufu ile Mevlânâ’nın tasavvuf anlayışı arasındaki farklar ve ilişkiler henüz yeterince
çalışılmadığı için kesin iddialarda bulunmak zordur. Bkz. Demirli, Sadreddin Konevî, 22.
461 Ocak,

“Selçuklular ve Beylikler Döneminde Tasavvufî Düşünce”, 429-439; Ocak, “Bektaşiyye”, 448-451,

453-454.
462 Şahin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dînî Zümreler, 61, 72-73.
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Bununla birlikte son zamanlarda yapılan çalışmalar kesin olarak göstermektedir ki, VI/XII.
ve VII/XIII. yüzyıllar, İbn Sînâcı birikim bakımından olduğu kadar mütekellimûnun ve
mutasavvifûnun felsefeleri ile matematik, astronomi, coğrafya ve tıp gibi çeşitli bilimler
açısından da son derece yüksek bir dönemi ifade etmektedir. (Bu dönemle ilgili olarak muhtelif
bilimler alanındaki yüksek başarı hakkında sadece bir fikir edinmek için Fuat Sezgin’in
hazırlamış olduğu İslâm’da Bilim ve Teknik kitabının ilk cildindeki ilgili yüzyıllara bakmak bile
yeterli olabilir). Böylece en iyimser haliyle tam bir bilgisizlikten neşet eden ‘çöküş teorileri’nin
birer efsaneden ibaret olduğu, artık son derece aşikâr bir hal almıştır. Dahası İbn Sînâ sonrası
döneme ilişkin çalışmalar nicelik ve nitelik olarak arttıkça, İbn Sînâ bağlamında ‘altınçağ’
olarak nitelendirilen dönemde (Dimitri Gutas’a göre V/XI-VIII/XIV. yüzyıllar) veya daha
sonraki dönemlerde farklı düşünürler ve gelenekler açısından muhtelif altın çağların
keşfedileceği de öngörülebilir. Zira İslâm düşünce ve felsefe tarihinin, tek çizgi halinde değil,
birbiriyle irtibatlı olmakla birlikte paralel akımlar ve gelenekler tarzında bir seyir takip ettiği
gözlemlenebilmektedir.
Burada özellikle bazı Batılı araştırmacıların yaptığı gibi kelâm ve tasavvuf felsefelerini
İslâm felsefesi kapsamı dışında tutmanın ve bütün bir İslâm felsefe geleneğinin İbn Sînâ
merkezli okunmasının yanlışlığını da vurgulamak gerekir. Esasen İslâm felsefe geleneğinin
felâsifeye indirgenmesinin ve İşrâkîlik de dâhil olmak üzere bütün bir felâsifenin İbn Sînâ
temelinde okunmasının belirli bir ‘discourse’un ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda
“kendisinden önceki tüm eğilimlerin doruk noktasını temsil eden” bir filozof olarak
değerlendirilen İbn Sînâ’nın, “kendisinden sonra gelen her şeyin kaynağı durumunda
(constitutes the fountainhead of everything that came after him)” görülmesi bir hayli abartılıdır.
Elbette İbn Sînâ’nın ölümünün ardından onun felsefî ve bilimsel mirası, yüzyıllar boyunca
muhtelif kişiler, akımlar ve çevreler tarafından ciddi bir biçimde incelenmiş, tedris edilmiş,
nakledilmiş, hararetle tartışılmış ve dikkatli bir alımlanmaya maruz kalmıştır. Ancak İbn
Sînâ’nın mirasından istifadeyle birlikte yeni sistemler ve terkipler oluşmuş olup artık bunlar
salt İbn Sînâcılıkla açıklanamaz hâle gelmiştir. Nasıl İbn Sînâ felsefesi, Aristoteles’e veya Yeni
Platonculuğa indirgenemezse, aynı şekilde –mesela- Sühreverdî (ö. 587/1191) tarafından inşa
edilen İşrakî gelenek de ‘İşrakî İbn Sînâcılık’ olarak değerlendirilemez. Yine Gazzâlî tarafından
genel çerçevesi çizilen ve Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) tarafından inşa edilip takipçileri
tarafından geliştirilen ‘felsefî kelâm’ sisteminin de İbn Sînâcılığa indirgenmesi mümkün
değildir.
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Özellikle Gazzâlî sonrası ortaya çıkan muayyen fikrî sistemlerin veya akımların İbn
Sînâ’dan istifade ile geliştirilmekle birlikte İbn Sînâ’nın mirasının sadece fizik ve metafizik
alanlarında değil aynı zamanda yöntemsel olarak da bir dönüşüme uğratılarak teşkil edilmiş
yeni felsefî sistemler olduğunu bugünkü bilgilerimiz ışığında kabul etmek gerekir. Aksi halde
ortaya çıkacak durum, kabaca ifade etmek gerekirse, sonraki dönem İslâm düşünce ve felsefe
geleneğini İbn Sînâ’ya indirgemek, İbn Sînâ’yı ise Arapça’daki Aristoculuk olarak görerek
İslâm entelektüel tarihini nihai anlamda Aristoculuk olarak yorumlamak olacaktır. Her ne kadar
Gazzâlî sonrası gelişmeleri, İslâm düşüncesinin ve daha özelde İslâm kelâmının Helenleşmesi
olarak görmek bazı Batılı araştırmacıların hoşuna gitse de, bu yaklaşımın insaf sınırlarını aştığı
aşikârdır.
Kuşkusuz İbn Sînâ metinleri, İbn Sînâ’nın ölümünün ardından yüzyıllar boyunca
okunmaya, incelenmeye ve geliştirilmeye devam etti. İbn Sînâ felsefesinin VII/XIII. yüzyıla
kadarki intikal ve yayılma sürecinde Cüzcânî (ö. ?), Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed elMa‘sûmî (ö. 430/1038), Isfahanlı Hüseyin b. Zeyle (ö. 440/1048) ve Behmenyâr b. Merzübân
(ö. 458/1066) gibi İbn Sînâ’nın arkadaşları veya birinci kuşak talebeleri ile Ebu’l-Abbas Fazl
b. Muhammed el-Levkerî gibi (ö. ykl. 517/1123) İbn Sînâ’nın ikinci kuşak öğrencilerinin
merkezî bir konumu bulunmaktadır. Yine İbn Sînâ’nın üçüncü kuşak talebelerinden filozof ve
matematikçi Muhammed el-Efdal Abdurrezzâk et-Türkî’nin (ö. ?); tabip, filozof ve
matematikçi Ebû Ali el-Hasan b. Kattân el-Mervezî el-Buharî (ö. 548/1153) ile Kutbuzzemân
olarak anılan Muhammed b. Ebî Tâhir et-Tabasî el-Mervezî’nin (ö. 539/1144); Bağdat’taki
Nizâmiye Medresesi’nde hocalık yapmış olan ve burada üne kavuşan Ebu’l-Feth Es‘ad b.
Muhammed el-Meyhenî’nin (ö. 527/1133); Şerefüddin Muhammed b. Ali (Yusuf) el-Îlâkî’nin
(ö. 536/1141) ve benzerlerinin de İbn Sînâ’nın felsefesinin sonraki kuşaklara aktarılmasında ve
yaygınlaştırılmasında önemli bir yeri vardır. Bunlar sadece İbn Sînâ’nın fikirlerinden istifade
etmekle kalmamış; müstakil eserler telif etmek yanında aynı zamanda onun eserlerini derlemek,
görüşlerini kaleme almak ve bunlara birtakım ilave ve şerhlerde bulunarak zenginleştirmek ve
hatta yeniden yapılandırmak gibi katkılarda da bulunmuşlardır.
Ancak İbn Sînâ felsefesine yönelik olarak VII/XIII. yüzyıla bırakılan miras, sadece bu
olumlayıcı tutum ve yaklaşım değildir. V/XI. yüzyılın sonlarından (Gazzâlî Tehâfütü’l-felâsife
adlı eserini 487/1094’te yazdı) XIII. yüzyıla gelindiğinde İbn Sînâ felsefesine yönelik belirgin
bir eleştirel tavrın varlığına ve bu eleştirel tavır üzerinden farklı terkip ve modellerin
geliştirildiğine de tanık olunmaktadır.
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VI/XII. yüzyılda kendini açıkça belli eden bu eleştirel tavır, Eş‘arî kelâm geleneği içerisinde
Gazzalî ile başlamış ve Gazzâlîci denilebilecek bir akım olarak gelişmiştir. İbn Sînâ felsefesinin
yaygınlık kazanmasına bir tepki olarak ortaya çıkan ve gelişen bu akım üzerinde Gazzâlî’den
de etkilenmiş bulunan Ebu’l-Berekat el-Bağdadî’nin (ö. 560/1165’ten sonra) İbn Sînâ
eleştirileri de müessir olmuştur. İbn Sînâ’nın el-Kânûn’unun ilk bölümleri üzerine yazdığı
hâşiyeleri (Havâşî) de bulunan Bağdadî, İbn Sînâ’dan sonra felâsife geleneği içerisinde, İbn
Sînâ’ya sistemli bir biçimde eleştiriler getiren ilk filozoftur. Şemsüddin eş-Şehrezurî’nin (ö.
687/1288’dan sonra) bildirdiğine göre onun eleştirileri ve sorgulamaları daha sonra VI/XII. ve
VII/XIII. yüzyıllarda Râzî ve ekolü içerisinde yer alan düşünürler üzerinde etkili olmuştur.
Gazzâlî’den farklı olarak Bağdadî, sadece İbn Sînâ eleştirisiyle yetinmemiş, aynı zamanda
kendi düşünce sistemini oluşturarak İbn Sînâ felsefesine bir alternatif model de ortaya
koymuştur.
Ayman Shihadeh’nin son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarda da ortaya koyduğu gibi
VI/XII. yüzyılda Gazzâlîci bu akımın önemli temsilcileri olarak Şerefüddin Muhammed b.
Şerefüddin el-Mes‘udî (ö. yaklaşık 585/1189-590/1194) ve İbn Gîlân el-Belhî’nin (VI/XII.
yüzyıl) öne çıktığı görülmektedir. Birbiriyle ilişki içinde olan bu düşünürler, özellikle İbn Sînâ
felsefesine yönelen, bu felsefeyi tahsil eden, ancak Gazzâlî gibi ciddi ve önemli eleştiriler
getiren kimselerdir. Gazzâlî’den farklı olarak bu düşünürlerin, çeşitli kelamî konulara
yoğunlaşmaktan ya da farklı kelamî ekollere eleştiriler getirmekten ziyade kendilerini esas
olarak İbn Sînâ eleştirisine hasrettikleri görülmektedir.
VI/XII. yüzyılda, Râzî’nin el-Münâzarât’ta “büyük ünü”nden söz ettiği İbn Gîlân el-Belhî,
kendisini adeta İbn Sînâ eleştirilerine adar. Nitekim o, günümüze ulaşan Hudûsü’l-‘âlem adlı
eserinde özellikle İbn Sînâ’nın âlemin hudûsunun mümkün olmadığı yolundaki düşüncesine
karşı köklü ve derinlikli eleştirilerde bulunur ve âlemin hâdis olduğunu kendi bakış açısından
temellendirmeye çalışır. Belhî’nin, kitabını bu meseleye hasretmesi, ona göre bu meselenin
hem usûlüddinin ana meselelerinden biri olması hem de felâsifenin ve daha özelde İbn Sînâ’nın
pek çok görüşünün bu mesele üzerine bina edilmesi sebebiyledir. Dolayısıyla Belhî, felâsifenin
ve hususen İbn Sînâ’nın bu meseledeki görüşünü eleştirmekle esasında İbn Sînâcı felsefî
sistemin omurgasına yönelik bir tenkitte bulunduğu kanaatindedir. Ayrıca Belhî, et-Tavtie li’ttahtie adlı eserinde de İbn Sînâ’nın mantık alanındaki bir takım düşüncelerini tenkit eder ki,
ona göre İbn Sînâ’nın, bu konularda hatalı olabileceği kimsenin aklına gelmemektedir. Yine o,
Hudûs kitabında İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât’ına karşı et-Tenbîh ‘alâ temvîhâti Kitâbi’ttenbîhât adlı bir eleştiri metni kaleme alacağını; ayrıca onun diğer kitaplarında yer alan
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“gerçeğe aykırı bütün görüşlerini iptâle” yöneleceğini bildirir. Bu çerçevede Belhî, İbn Sînâ’nın
el-Kanûn’una da bir eleştiri metni kaleme almıştır ki, bu metin bu yıl Ayman Shihadeh
tarafından neşredilmiş ve İngilizce’ye tercüme edilmiştir.
Belhî, eserinde, İbn Sînâ’nın asıl hedef yapılmasının sebebini de ortaya koyar ki, bu, aynı
zamanda İbn Sînâ’nın VI/XII. yüzyıldaki konumunu gösteren önemli bir belge niteliğindedir.
Kendi döneminde felâsifenin eserlerinin Müslümanlar arasında yaygınlık kazandığını birçok
kez bildiren Belhî, Hudûs’un giriş bölümünde şöyle bir tespit yapar: “Günümüzde bir kısım
insanın (kavm) kalbinde şöyle bir düşünce kök salmıştır: [İbn Sînâ] ne söylemişse hakikat odur;
onun yanılması mümkün değildir ve onun söylemiş olduğu her hangi bir hususta ona muhalif
olan kimse, akıllı bir kişi olamaz”.
“Müslümanlar arasında felâsifenin görüşlerinin yaygınlaşması ve kitaplarının çoğalması
sebebiyle bozulmanın ortaya çıktığı”nı belirten Belhî, kendi döneminde, bu bozulmanın
özellikle “İbn Sînâ ve taraftarlarının (şî‘âtihi) kitaplarından ve onların görüşlerinden
kaynaklandığı”nın altını çizmekte ve felsefeye yönelimin o dönemde İbn Sînâ ve eserleri
üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle kendisine ‘hasım’ olarak onu seçtiğini belirtmektedir ki, bu
ifadeler, İbn Sînâ ve İbn Sînâcı geleneğin o yüzyıldaki yerini göstermesi bakımından oldukça
mühimdir.
Mezkûr Gazzâlîci akım içerisinde yer alan ve Râzî’nin el-Münâzarât’ta “felsefede olduğu
kadar kavrayış, zekâ ve tahkikte de meşhur bir şeyh” olarak nitelendirdiği Mes‘udî ise, İbn
Sînâ’nın el-İşârât’ına Kitâbu’ş-Şukûk adıyla eleştirel bir şerh yazmış ve burada İbn Sînâ’nın
fizik ve metafizik alanındaki görüşlerine önemli eleştiriler getirmiştir. Belhî’de olduğu gibi
onda da Gazzâlî etkisi açıktır ve doğrudan Gazzâlî’ye ve Tehâfüt’üne göndermelerde bulunur.
Shihadeh’nin tespit ettiği üzere, Mes‘ûdî’nin İbn Sînâ’nın el-İşârât’ına ilk şerh olma özelliği
de gösteren bu metni sadece İbn Sînâ’ya eleştiriler yöneltmez, fakat aynı zamanda İbn Sînâ’nın
görüşlerine karşı alternatif çözüm önerilerinde de bulunur. Kitâbu’ş-Şukûk’a karşı Râzî,
Cevâbât an Şukûk adıyla bir eleştiri metni kaleme almış olsa da, bu eserin, Razî’nin geliştirdiği
yeni yaklaşımının en azından ilham kaynaklarından biri olduğu söylenebilir.
Burada ayrıca İsmailî/Eş‘arî çizgiden hareketle İbn Sînâ’ya eleştiriler yönelten Şehristânî’yi
(ö. 548/1153) de anmak gerekir. O, Kitâbu Musâra‘ati’l-felâsife adlı eserinde, “İslâm
filozoflarının en bilgini”, “yolunun en dakik, hakikate bakışının (nazaruhu) en derin” olduğunu
söylediği ve “hikmete dair ilimlerde en seçkin ve felsefede zamanın en bilgilisi olduğunda
ittifak bulunduğu”nu kaydettiği İbn Sînâ’yı metafiziğe dair muhtelif meselelerde şiddetli bir
eleştiriye tâbi tutmuştur. Daha sonra Nasîrüddin et-Tûsî (ö. 672/1274), Musâri‘u’l-Musâri‘ adlı
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bir eser kaleme alarak bu eleştiriye karşı bir eleştiride bulunmuştur. Bu eserinin girişinde Tûsî,
Şehristânî’nin mezkûr kitabını öğrencilerinde görerek bu eserin farkına vardığını, onun
“davası”nın kendisini bu eseri incelemeye sevk ettiğini ve buna bir cevap verme ihtiyacını
şiddetle hissettiğini kaydetmektedir.
VI/XII. yüzyılda İbn Sînâ felsefesine yönelik eleştirel tavır, sadece Eş‘arî kelâm geleneği
içerisinde kendini göstermez. Aksine Mu‘tezilî kelâmı içerisinden de bu eleştirel tavrın
varlığına şahit olunmaktadır. Mesela bunlardan biri, Rüknüddîn İbnü’l-Melâhimî’nin (ö.
536/1141) tenkitleridir. İbnü’l-Melâhimî, yakın zamanda (2008 yılında) neşredilen eseri
Tuhfetü’l-Mütekellimîn fi’r-red ‘ale’l-felâsife adlı çalışmasında felâsifeye ve özellikle de İbn
Sînâ’ya önemli ve keskin eleştiriler getirir. İbnü’l-Melâhimî’nin böyle bir eleştiriye
girişmesinin sebebi de, onun ifadesiyle, kendilerini fakîh olarak gören (el-mütefakkihe)
çağdaşlarının pek çoğunun, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi sonraki dönem filozoflarının (el-felâsifeti’lmüteahhirîn) ilimlerine yönelme konusundaki hırslı çabalarıdır. Bu kimseler içerisinde Şâfiî ve
hatta Hanefî mezhebine bağlı olan bir topluluğun da yer aldığını belirten İbnü’l-Melâhimî,
İslâm’ın temel öğretisinin bir takım felsefî görüşlerin alımlanması dolayısıyla büyük bir tehlike
içerisinde olduğunu düşünmektedir. Ona göre Hıristiyanların önde gelenlerinin Yunan
felsefesine yönelmesi sebebiyle Hz. Îsâ’nın getirmiş olduğu din, nasıl tahrif olduysa, benzer bir
durum İslâmî öğretiler (emrü’l-İslâm) için de söz konusu olabilir. Onun bu ve benzeri
açıklamaları, VI/XII. yüzyılın ilk yarısında genelde felâsifenin özelde ise İbn Sînâ’nın
görüşlerinin fukahâ ve kelâm çevrelerindeki etkisini gösterdiği gibi, dönemin İslâm âlimlerinin,
felâsifenin görüşlerini alımlama noktasındaki çabalarına da işaret etmesi bakımından oldukça
anlamlıdır.
Bu ve benzeri örnekler VI/XII. yüzyılın aynı zamanda kelâm ve felsefenin ciddi manada
birbirini etkilediği ve etkileşimde bulunduğu bir dönem olduğunu da açıkça ortaya
koymaktadır. Ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalar, bu yüzyılda Gazzâlîci bir akımın varlığını
gözler önüne sermekte ve Râzî’nin bu akımla doğrudan bir ilişki içinde olduğunu
göstermektedir. Her ne kadar Râzî, bu akımın üyelerine çeşitli eleştiriler yöneltmekteyse de,
Shihadeh’nin tespit ettiği üzere, Mes‘ûdî’nin Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî ile Gazzâlî arasında
gerçekleştirdiği sentezin, Râzî’nin felsefe ile kelâmı mezcetmesinde etkili olduğu
anlaşılmaktadır.
Râzî’nin felsefe ile kelâm arasında gerçekleştirdiği sentez, bir yandan belirli kelâmî
öğretileri yeniden temellendirme ile birlikte kelâmî yönteme yönelik tenkitlerde bulunma; bir
yandan da belirli felsefî görüşleri alımlama yanında felâsifeye, özellikle de İbn Sînâ’ya
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eleştiriler yöneltme çerçevesinde gerçekleşmiştir. Nitekim onun Nihâyetü’l-‘ukûl, elMebâhisü’l-meşrikiyye, el-Mülahhas ve Şerhü’l-İşârât gibi eserlerini bu çerçevede kaleme
aldığı bilinmektedir. Râzî’nin bu tavrı, sadece bir eleştirel tutum olarak kalmamış; aynı
zamanda İbn Sînâ’nın felsefesine karşı büyük bir alternatif sistem olarak tezahür etmiştir.
(Burada özellikle Râzî’nin projesi ve bu proje doğrultusunda İbn Sînâ eleştirisi bağlamında
Bilal Ibrahim’in Freeing Philosophy from Metaphysics: Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s Philosophical
Approach to the Study of Natural Phenomena (Montreal: McGill University, 2013) adlı doktora
çalışmasını anmak isterim). Böylece o, VI/XII. yüzyıl sonrası kelâmında önemli bir dönüşümü
başlatmıştır. Bu bakımdan İslam dünyasında kelâmcı gelenek içerisinde Râzî’nin etkisi son
derece büyük ve kapsamlı olup pek çok yönden Gazzâlî’yi gölgede bırakmıştır.
Burada VI/XII. yüzyılda İbn Sînâ’ya yönelik eleştiriler ve etkilenmeler bağlamında
hatırlanması gereken önemli bir figür de Şihâbüddin es-Sühreverdî’dir. Sühreverdî gerek
ontoloji gerekse epistemoloji alanlarında İbn Sînâ’ya eleştiriler yöneltmiş ve ondan da istifade
ile Meşşâî sisteme bir alternatif olarak, etkileri günümüze kadar devam eden İşrâkîliği
kurmuştur.
Geride

bıraktığı

etkileri,

Sühreverdî’nin

yüzyıllar

boyu

devam

eden

tesiriyle

kıyaslanamayacak olsa da, bu yüzyılda, Meşşâî bir filozof olarak İbn Rüşd’ün İbn Sînâ’ya
yönelttiği eleştirileri de dikkate almak gerekir. Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife’sine karşı
Tehâfütü’t-tehâfüt adlı eseriyle güçlü bir cevap ortaya koyan İbn Rüşd, bu kitabı yanında diğer
pek çok eserinde de İbn Sînâ’yı tenkit ettiği gibi ona karşı Makâle fi’r-Red ‘alâ Ebî Ali İbn Sînâ
fî taksîmihi’l-mevcûdât ilâ mümkin ‘ala’l-itlâk ve mümkin bizâtihi vâcib bigayrihi ve ilâ vâcib
bizâtihi başlıklı müstakil bir eleştiri metni de kaleme almıştır. Bu eleştirilerinde İbn Rüşd’ün
yoğunlaştığı alanlardan biri de İbn Sînâ’nın genelde kelâmî özelde ise Eş‘arî geleneğini kadîm
felsefî birikime dâhil etmesi ve böylece ‘burhânî’ yöntemden uzaklaşmasıdır. İbn Rüşd’ün bu
eleştirileri dikkatle takip edildiğinde, İslâm düşünce tarihinde İbn Sînâ’nın felsefe ile kelâm
arasında ‘mezc dönemi’ni başlatan ve fakat bunu felsefe lehine gerçekleştiren en önemli filozof
olduğu yolunda bir sonuçla karşılaşılmaktadır.
Bütün bu gelişmelere rağmen VII/XIII. yüzyıl boyunca, tıpkı bir önceki yüzyılda olduğu
gibi, İbn Sînâ’nın metinleri entelektüel hayatın ve felsefî eğitimin önemli bir parçası olmaya
devam etmiştir. Tıpçılar, matematikçiler, fakîhler, kelâmcılar ve mutasavvıflar gibi pek çok
kesimden âlim ve düşünürler, İbn Sînâ’nın mirasını tahsil etmiş, değerlendirmiş, tenkit etmiş
ve bu çerçevede eserler kaleme almıştır.
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Mesela VII/XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde, aklî ilimlerde ‘imâm’ diye anılan ve özellikle de
İbn Sînâ felsefesinde yetkin olan Kutbüddin el-Mısrî (ö. 618/1221), İbn Sînâ’nın elKânûn’unun bir bölümüne şerh yazmış; Esîrüddin el-Ebherî’ye (ö. ykl. 663/1265) İbn Sînâ’nın
el-İşârât’ını okutmuştur.
Aynı şekilde ünlü Eş‘arî kelâmcısı olan ve kelâm ile felsefe arasında kendine özgü bir terkip
gerçekleştiren Seyfüddin el-Âmidî (ö. 631/1233), aralarında İbn Ebî Usaybi‘a’nın (ö.
668/1269) da bulunduğu kendi dönemindeki bazı tıp bilginlerine İbn Sînâ’nın metinleri üzerine
kaleme aldığı çalışmalarını okutmuştur. Ayrıca Âmidî, VII/XIII. yüzyılda İbn Sînâ’nın elİşârât’ına Keşfü’t-Temvîhât adlı bir şerh yazmış ve burada Râzî’nin el-İşârât şerhindeki İbn
Sînâ eleştirilerine cevaplar vermiştir. Bunun yanında Âmidî, hayatının son dönemlerinde
kaleme aldığı anlaşılan en-Nûru’l-bâhir fî ‘ulûmi’l-evâ’il ve’l-evâhir adlı felsefeye dair en
hacimli çalışması başta olmak üzere eserlerinde İbn Sînâ’dan önemli ölçüde yararlanmış olsa
da ona yönelik ciddi tenkitlerde de bulunmuştur.
Bu bağlamda Ebherî ve Tûsî gibi âlim ve düşünürlere hocalık yapan Kemâlüddin b. Yunus
(ö. 639/1242) bir diğer örnektir. Aklî ve naklî ilimlerde dönemin en büyük otoritelerinden olan
Kemâleddin b. Yunus, genel olarak felsefî ilimleri ve özelde İbn Sînâ felsefesini okutan önemli
isimlerden biridir. O, Müfredâtü elfâzi’l-Kânûn li-İbn Sînâ başlığıyla İbn Sînâ’nın el-Kânûn’u
üzerine bir çalışma yapmıştır.
Refî‘uddin el-Cîlî (ö. 641/1244) de İbn Sînâ’nın el-İşârât’ına bir şerh yazmıştır.
Yine döneminde etkili bir filozof ve tabip olması yanında büyük bir mantıkçı ve fakîh de
olan Efdalüddin el-Hûnecî (ö. 646/1248), İbn Sînâ’nın el-Kânûn’una şerh yazmış ve bunun bazı
bölümlerini (Külliyyât kısmını) İbn Ebî Usaybi‘a’ya okutmuştur.
Râzî’nin öğrencisi olan Şemsüddin el-Hüsrevşâhî (ö. 652/1254) de, VII/XIII. yüzyılda,
Eyyûbîler ve Memlukluların hâkim olduğu coğrafyada İbn Sînâ felsefesini okutan isimler
arasında yer alır. İbn Ebî Usaybi‘a’nın ‘Şeyh’ ve ‘İmâm’ diye andığı Hüsrevşâhî, İbn Sînâ’nın
muhtelif eserlerini ihtisar etmiş ve onun ‘Uyûnü’l-hikme adlı eserine şerh yazmıştır.
Ebû Nasr Feth b. Mûsâ el-Hadrâvî (ö. 663/1265), İbn Sînâ’nın el-İşârât’ına Nazmu’l-İşârât’ı
yazmıştır.
Felsefe, matematik, astronomi ve tıp alanlarında yüksek bir birikimi yanında büyük bir şair
ve yönetici de olan İbnü’l-Lebbûdî (670/1271?), İbn Sînâ’nın el-İşârât’ı ile onun elKânûn’unun Külliyyât kısmını ihtisar etmiştir.
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Büyük tıp bilgini İbnü’l-Kuf (ö. 685/1286), İbn Sînâ’nın el-İşârât’ı ile onun el-Kânûn’unun
Külliyyât kısmına şerh yazmıştır. Onun el-Külliyyât şerhi, oldukça hacimli olup altı cilttir.
Tıp alanındaki büyük başarılarıyla meşhur filozof ve hadisçi İbnü’n-Nefîs (ö. 687/1288) ise,
İbn Sînâ’nın el-Kânûn’unun anatomi kısmına şerh yazmış (Şerhu Teşrîhi’l-Kânûn) ve aynı
eserin diğer bölümlerini Kitâbu’l-Mûcez fi’t-tıb adıyla ihtisar etmiştir. Bunun dışında İbn
Sînâ’nın el-İşârât’ına da bir şerh yazmıştır.
Büyük Sünnî (Eş‘arî) kelâmcı ve Hanefî fıkıh âlimi Burhâneddin en-Nesefî (ö. 687/1289),
İbn Sînâ’nın el-İşârât’ına bir şerh yazmıştır.
Aklî ilimlerdeki birikimi yanında sûfî bir kimliği de bulunan Şemsüddin eş-Şirvânî (ö.
699/1299) de, büyük tıp bilgini ve İslâm bilimler tarihine ve tasnifine dair önemli bir eserin
(İrşâdü’l-kâsıd) yazarı İbnü’l-Ekfânî’ye (ö. 749/1348) İbn Sînâ’nın el-İşârât’ını okutmuştur.
Ekberî-Konevî geleneğinin önemli temsilcilerinden Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291),
el-Keşf ve’l-beyân fî ‘ilmi ma‘rifeti’l-insân yeştemil ‘ale’d-dürri’n-nefîs fî şerhi kelâmi’r-Re’îs
adıyla İbn Sînâ’nın el-Kasîdetü’l-‘ayniyyetü’r-rûhiyye fi’n-nefs’ine bir şerh yazmıştır. (Daha
sonra İbn Sînâ’nın bu eseri üzerine yüzyıllar boyu şerhler yazılmış olup bunların önemli bir
kısmı eleştirel mâhiyettedir. Nitekim Kâtip Çelebî’nin (ö. 1067/1657) bildirdiğine göre Ali b.
Muhammed el-Bistâmî (ö. 875/1470-1), bu esere bir şerh yazmış ve onun baş kısmında “Bunun
pek çok şerhi olup ekserisi cerhtir” demiştir).
Konya’da yaşamış büyük tıp bilgini ve filozof, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin (ö.
672/1273) yakın dostu ve tabibi olan Ekmeleddin en-Nahcuvânî (ö. 701/1302’den sonra) ise,
büyük bir hayranlık duyduğu İbn Sînâ’nın el-İşârât’ına (701/1302’de tamamladığı) bir şerh
yazmış ve el-Ecvibe adlı eseriyle de Râzî’nin İbn Sînâ’nın el-Kânûn’una yazdığı şerhindeki
eleştirilerine cevap vermiştir.
Yine büyük matematikçi, mantıkçı ve kelâmcı Şemsüddin es-Semerkandî (ö. 702/1303), İbn
Sînâ’nın el-İşârât’ına Beşâretü’l-İşârât adıyla bir şerh yazmış ve burada ayrıca kendisinden
önce aynı esere yazılmış bazı şerhlere bir takım eleştirilerde bulunmuştur.
Bedrüddin et-Tüsterî (ö. 707/1306) ise, el-Muhâkemât beyne’t-Tûsî ve’r-Râzî adlı eserinde,
Râzî ve Tûsî’nin İbn Sînâ’nın el-İşârât’ına yazdıkları şerhlerinin değerlendirmesini yapmıştır
ki, daha sonra şerhler arasındaki bu ‘muhâkemeler’, bunlara yazılan hâşiyeler üzerinden bir
geleneğe dönüşecektir. Kutbüddin er-Râzî et-Tahtânî’nin (ö. 766/1364), (755/1354’te
tamamladığı) el-Muhâkemât beyne’l-İmâm ve’n-Nasîr’i ile Devvânî’nin (ö. 907/1501),
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Kemalpaşazâde’nin (ö. 940/1534) ve Habîbullah Mîrzâcân el-Bâğnevî eş-Şîrâzî’nin (ö.
994/1586) bu esere yazdığı hâşiyeleri bu duruma örnek olarak verilebilir.
Her biri, kapsamlı çalışmaların konusu olması gereken Tûsî, Hidâyetü’l-hikme ve Îsâgûcî
müellifi Esîrüddin el-Ebherî, eş-Şemsiyye fi’l-mantık ve Hikmetü’l-ayn gibi eserlerin müellifi
olan ve aynı zamandan bir Râzî şârihi olan Necmüddin el-Kâtibî el-Kazvînî (ö. 675/1277),
Sirâcüddin el-Urmevî (ö. 682/1283), İbn Kemmûne (ö. 683/1284), Kutbüddin eş-Şîrâzî (ö.
710/1311) ve Şemsüddin eş-Şehrezûrî gibi kendilerinden sonraki yüzyılları etkileyen pek çok
büyük düşünür ve filozof, VII/XIII. yüzyılda İbn Sînâ metinleri üzerinde çalışan önemli
isimlerdir.
Ayrıca İbn Sînâ’ya yönelik keskin eleştiriler ve hücumlar, bu yüzyılda ve sonrasında da
Abdullatif el-Bağdadî (ö. 629/1232), Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (ö. 632/1234), Necmeddin
en-Nahcuvânî (ö. 651/1253’ten önce) ve İbn Teymiyye (ö. 728/1328) gibi muhtelif düşünürler
tarafından devam ettirilmiştir.
Öyle görünüyor ki, VII/XIII. yüzyıl, her kesimden düşünür ve âlimin, felâsifeyle ve özellikle
de İbn Sînâcı gelenekle diyaloğa geçmesi bakımından daha önceki yüzyıllarla kıyaslandığında
belkide en yüksek ve verimli dönemi ifade etmektedir.
Bununla birlikte VII/XIII. yüzyıl, özetle işaret etmiş olduğum VI/XII. yüzyıldaki
gelişmelere bağlı olarak İbn Sînâ’nın felsefesi üzerinden yeni sentezlere ve yorumlara tanıklık
etmiştir. VII/XIII. yüzyılda İbn Sînâcı mirasın alımlanması devam etmekle birlikte bu,
Fahreddin er-Râzî ile Sührevedî’nin çalışmaları başta olmak üzere önceki yüzyılın birikiminden
bağımsız olarak gerçekleşmiş değildir. Bir başka ifade ile VII/XIII. yüzyıl felsefesi, genel
olarak saf bir İbn Sînâcılıktan ziyade Râzî ve Sühreverdî gibi kurucu düşünürlerin görüşleriyle,
onların geliştirdiği felsefî modellerle sentezlenmiş ya da en azından onların prizmasından
geçerek yeni yorumlara ve açılımlara sahip bir felsefî dönem olarak görünmektedir.
Mesela günümüzde genel olarak İbn Sînâcı bir filozof olarak değerlendirilen ve fakat
hakkında henüz yeterince çalışılmamış olan VII/XIII. yüzyıl filozoflarından olan Ebherî’nin
Keşfü’l-Hakâik, Münteha’l-Efkâr, Merâsidü’l-mekâsıd ile Tenzilü’l-efkâr gibi eserleri üzerinde
İbn Sînâ yanında Râzî ve Sühreverdî’nin derin etkileri vardır. Yine Ebherî’nin öğrencisi olan
ve XX. yüzyıla kadar belirli eserleri tedris edilen el-Kâtibî el-Kazvînî üzerinde de bu etki açık
bir şekilde görülebilmektedir. Hatta Heidrun Eichner’in tespit ettiği üzere Ebherî ve Kâtibînin,
Sühreverdînin etkisiyle birlikte erken dönem düşüncelerini yeniden gözden geçirdikleri ve bir
takım değişimler gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır.
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Ebherî İbn Sînâ’yı, Sühreverdî’yi ve Fahreddin er-Razi’yi bir otorite olarak görmesine ve
onlara sıkça referansta bulunmasına rağmen birçok noktada bu kişilere eleştiriler de
getirmektedir. Bu çerçevede Ebherî’nin yeni bir terkibe gittiği söylenebilir. Ebherî’nin
öğrencisi Kâtibî’nin de İbn Sînâ, Râzî ve Ebherî çizgisinden büyük ölçüde istifade ile birlikte
bunlara yönelik eleştirilerde bulunduğu (burada özellikle Kâtîbî’nin Râzî’nin bir eserine,
Kitâbu’l-Me‘âlim’ine karşı Es’ile başlığıyla yazmış olduğu önemli bir eleştiri metnini
kaydetmek yararlı olacaktır) ve farklı bir model geliştirme çabası içerisinde olduğu
anlaşılmaktadır. Yine detaylarına girememekle birlikte Râzî ile İbn Sînâ arasında yeni bir sentez
denemesinde bulunan Âmidî’yi, İbn Sînâ ile Sühreverdî arasında bir terkibe girişen İbn
Kemmûne’yi bu çerçevede anmak gerekir.
Bu bağlamda Eş‘ârî kelamcısı ve büyük bir fakîh olup aynı zamanda önemli bir filozof ve
mantıkçı olan Sirâcüddin el-Urmevî burada bir başka örnek olarak verilebilir. İbn Sînâ’nın elİşârât’ına bir Şerh yazan Urmevî’nin düşüncesi üzerinde İbn Sînâcı geleneğin önemli bir etkisi
olmakla birlikte, M. Cüneyt Kaya’nın ilgili çalışmasında ortaya koyduğu gibi, bu etkinin
özellikle Râzî üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Ancak o, insan ruhunun mahiyeti
tartışmasında olduğu gibi Râzî’ye önemli eleştiriler de yöneltmektedir. Dahası o, Letâifü’lhikme adlı eserinde görüldüğü gibi, İbn Sînâ’dan devralınan bazı teorilere tasavvufi unsurları
da dâhil eden bir yaklaşım sergilemektedir.
Burada Sünnî dünyadaki etkisi yanında özellikle müteahhirûn dönemi Şiî kelam geleneğinin
oluşmasında kurucu rolü bulunan ve Râzî, Sühreverdî ve Ebu’l-Berekât el-Bağdadî gibi
filozoflardan da beslenen Tûsî’yi de ayrıca zikretmek gerekir. VII/XIII. yüzyıl ve sonrasında
İbn Sînâcı mirasın anlaşılmasında ve yaygınlaşmasında tartışılmaz bir yeri olan Tûsî’yi de tıpkı
Râzî gibi kaba bir İbn Sînâcılık başlığı altına dâhil etmek doğru olmayacaktır. Râzî gibi güçlü
bir İbn Sînâ tenkitçisi olarak görünmese de Tûsî, Tony Street’in gösterdiği gibi mantık alanında
İbn Sînâcı doktrinden farklılaşmış; Murat Demirkol ve Agil Şirinov’un ortaya koydukları gibi
pek çok meselede İbn Sina’ya eleştiriler getirerek âlemin kıdemi ve sudûr, Allah’ın mûcib
bizzat oluşu, Allah’ın bilgisinin niteliği, aklın bağımsız varlığı, kesbî ve nazarî bilgi, cismin
mâhiyeti, mekânın gerçekliği ve cismanî haşir gibi pek çok noktada Meşşâî gelenekten ve daha
özelde İbn Sînâcı çizgiden ayrılmış; Şiî kelâmın pek çok temel görüşünden vazgeçmeksizin İbn
Sînâcı birikim üzerinden yeni bir terkibi gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan o da, kendisinden
sonraki Şiî kelâm çizgisinde yeni bir dönemin başlatıcı olmuştur. Onun özellikle felsefi kelâmın
ilk örneklerinden olan ve üzerine yüzlerce şerh ve hâşiye yazılan Tecrîdü’l-i‘tikad’ı ile Fusûl
gibi eserleri bu açıdan özel bir yere sahiptir.
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VII/XIII. yüzyılda İbn Sînâcılığın dönüşümü ve yeni sistemlerin ve sentezlerin inşası
bağlamında elbette bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu yüzyılla ilgili çalışmalar arttıkça,
bu değişim ve dönüşüm, sanıyorum ki, daha da bariz hale gelecektir.
Sonuç olarak VII/XIII. yüzyıl, İbn Sînâcı mirasın ciddi bir biçimde tetkik edildiği,
değerlendirildiği, hararetli bir şekilde tartışıldığı, eleştirildiği ve anlamlı bir biçimde
alımlandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde İbn Sînâ’nın mirasına ilgi
belirli bir entelektüel kesimle sınırlı kalmamış; kelâmcılardan mutasavvifûna, tıpçılardan
matematikçilere kadar hemen her çevrenin ilgisini çekmiştir. Bu durum tartışılmaz bir olgudur.
Ancak bu yüzyıl içerisindeki bütün bu gelişmeleri İbn Sînâcılık merkezinde okumak veya
bunları, İbn Sînâcılığın büsbütün bir uzantısı olarak görmek, bu yüzyılı doğru bir şekilde
değerlendirememek ve yorumlayamamak olacaktır. Öyle görünüyor ki bu dönemi, İbn Sînâ
felsefesini aşma çabalarının temerküz ettiği, yeni felsefî ve düşünsel modellerin temellerinin
atıldığı, İbn Sînâcılığa rakip olabilecek alternatif sistemlerin geliştirildiği bir dönem olarak
okumak gerekmektedir. Henüz bu dönemin ayrıntılı bir incelemesi gerçekleştirilememişse de,
en azından VII/XIII. yüzyıldaki ‘Râzî ekolü’ içerisinde yaratılan ‘yeni kelâm’ı, tasavvufu ilk
defa metafizik/küllî bir bilime dönüştüren Sadreddin Konevî’yle (ö. 673/1274) birlikte zuhûr
eden ‘yeni tasavvuf’u ve VI/XII. yüzyılda kurulmakla birlikte bu yüzyılda açımlanan İşrâkî
geleneği İbn Sînâcılığın aşılması yolundaki somut örnekler olarak kabul etmek yanlış
olmayacaktır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdaki isimlerden hangisi İşrâkî filozoflardan biridir?
A. Nasiruddin et-Tûsî
B. Kutbüddin eş-Şîrâzî
C. Şemseddin Semerkandî
D. Seyfeddin el-Âmidî
E. Mecdüddin el-Cîlî
2. “eş-Şemsiyye fi’l-mantık ve Hikmetü’l-ayn gibi eserlerin müellifi olan ..........................., Ebherî’nin öğrencisidir
ve Râzî etkisinin çok güçlü bir şekilde görüldüğü isimlerden biridir. ............................., Râzî’nin üç eseri üzerinde
şerh ve talikat gibi çalışmalar yaparak Fahreddin Râzî düşüncesine olan ilgisini açıkça göstermiştir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Siraceddin el-Urmevî
B. Nasiruddin et-Tûsî
C. Kadı Beyzavî
D. Seyfeddin el-Âmidî
E. Necmeddin el-Kâtibî
3. Şihabüddin es-Sühreverdî’nin İşrâkî felsefe geleneğindeki lakabı nedir?
A. İmam
B. Nihrîr
C. eş-Şeyhu’r-reîs
D. Şeyhu’l-İşrâk
E. eş-Şeyhü’l-ekber
4. Aşağıdakilerden hangisi bir Hikmetü’l-işrâk şârihidir?
A. Şemseddin eş-Şehrezûrî
B. Esirüddin el-Ebherî
C. Fahreddin er-Râzî
D. Kınalızâde
E. İbnü’n-Nefîs
5. İbn Sînâ’nın doğa bilimleri ve metafizik görüşlerinin okunması 12. yy. ve sonrasında filozofun hangi eseri
üzerinden devam etmiştir?
A. eş-Şifâ
B. en-Necât
C. el-İşârât ve’t-tenbîhât
D. el-Kânûn fi’t-tıb
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E. Danişnâme-i Âlâî

CEVAPLAR: 1 B, 2 E, 3 E, 4 A, 5 C
Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Müslümanların tarihte maruz kaldığı en büyük meydan okumalardan biri VII/XIII. yüzyıl
boyunca devam eden Moğol İstilası ve Haçlı Seferleridir. İstila ve seferler insanî, sosyal, siyasî
ve askerî yıkımlarla, felaketlerle sonuçlanmıştır. Bu çağ paradoksal bir şekilde mezkür
trajedinin aksine fikrî açıdan İslâm bilim ve düşünce tarihinin en velûd bilim adamı ve
mütefekkirlerinin hayatlarına ve ilmî faaliyetlerine sahne olmuştur. Zira bu dönem astronomi,
geometri, matematik, felsefe, kelam, tasavvuf, dil ve mantık alanlarında diğer yüzyıllarda eşine
az rastlanacak bir düşünsel faaliyete tanıklık etmiştir. Bu düşünsel faaliyetle tebarüz eden
zengin birikim, bir sonraki aşamada farklı ilim dalları ve ekoller arasındaki içiçeliğin
yoğunlaşmasıyla sentez arayışına dönüşmüş, felsefeden tasavvufa ve hatta tefsire varıncaya
kadar ortak bir dil kullanmaya yönelik çabalar, en olgun meyvelerini Osmanlı döneminde
vermiş ve bu yönelim hâkim ilmî çizgi olmuştur. Bu dönemde birçok ilim dalında yazılan
eserler, yüzyıllar boyunca ilmî faaliyetin taşıyıcısı olmuş ve yeniden üretilmişlerdir.
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13. FAHREDDİN RÂZÎ VE İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE RÂZÎ EKOLÜ
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fahreddin Râzî’yi felsefe, dar anlamda metafizik ile kelâm sahasında bir sentez
döneminin müessisi olarak görmek mümkündür ve onun yaklaşımı, somut bir şekilde elMuhassal gibi bazı eserlerinin ismine de yansımıştır. Mantığı nazarî ilimlerin temeli olarak
gören Râzî, doğa bilimleri ve metafiziğin meselelerini yeni bir içerikle ve daha sistematik bir
üslûpla ele almıştır. O kelâm ve felsefede mütekellimîn ve filozofların delillerini karşılıklı
olarak serdeden, açıklayan bir yaklaşıma sahiptir. Râzî’nin yaklaşımı, öğrencileri ve daha
sonraki dönemlerde de takipçileri tarafından sürdürülmüştür. VII./XIII. yüzyıldan itibaren
Râzî’nin takipçileri ve öğrencilerinden güçlü bir şekilde bahsedilmesi, İbnü’l-İbrî, İbn Hallikân,
İbnü’l-Mutahhar el-Hillî ve İbn Haldûn gibi tarihçi ve mütefekkirlerin bu tabirleri kullanması
Fahreddin Râzî’nin etkili konumuna işaret etmektedir. Bu derste Fahreddin Râzî’nin bilhassa
XIII. yüzyılda, yöntemi ve yaklaşımını devam ettiren isimleri “Râzî ekolü” tabiri etrafında
irdeleyeceğiz ve bu kavramı felsefe ve kelâm tarihi ile literatürü bağlamında temellendirmeye
çalışacağız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Fahreddin Râzî’nin nazarî
düşüncesinin ve özellikle felsefe
anlayışının ana hatlarıyla
Fahreddin Râzî düşüncesi ve tanıtılması, bu düşüncenin önemli Fahreddin Râzî ekolünün
etkileri
isimler üzerinden intikali
tanıtılması
Osmanlı’daki felsefe ve kelam
mirasının kaynaklarını tanıma
imkanı verecektir.
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Ekol
 Fahreddin Râzî
 Tahkîk
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13. FAHREDDİN RÂZÎ VE İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE RÂZÎ EKOLÜ

I.

Muhakkik Bir Düşünür: Fahreddin Râzî ve Nazarî Düşünce

Fahreddin er-Râzî, 25 Ramazan 544 (25 Ocak 1150) yılında Rey’de doğdu.463 Râzî’nin
bizzat zikrettiği hoca silsilesi, Rey hatibi babası Ziyâeddin Ömer’den (ö. 559/1164) başlayarak
usul ilimlerinde özellikle Eş‘arî, furû ilimlerde ise özellikle Şâfiî mezhebine mensup âlimlerden
müteşekkildir. Râzî eğitimini Rey, Nişabur, Merâga, Merend gibi Irak Selçukluları’nın hüküm
sürdüğü Horasan ve Azerbaycan şehirlerinde tamamladı. Felsefî birikiminin oluşmasında
kelâm ve felsefe alanında kendi zamanının üstadı Mecdüddin el-Cîlî’nin (ö. 584/1188) büyük
etkisi oldu, zira Râzî, Cîlî’den Rey’de Antik-Helenistik dönemden İslâm dünyasına intikal eden
felsefî-bilimsel birikimi (ulûmü’l-evâil) ve İbn Sînâ felsefesini öğrendi. Cîlî’nin davetiyle
gittiği Merâga’da ve Merend’de fıkıh tahsilinden sonra kendi kendine mantık, fizik ve metafizik
üzerine çalıştı. Felsefenin alt dalı durumundaki tıp ve astroloji gibi alanlarda da araştırmalar
yaptı (Altaş, “Fahreddin Er-Râzî: Küllî Perspektifler Arasında”, s. 429-430).
Râzî’nin felsefe sahasında kaleme aldığı eserleri el-Mebâhisü’l-meşrikıyye ve elMülahhas fi’l-mantık ve’l-hikme esasen İbn Sînâ’nın muhtelif eserlerine dağılmış görüşlerinin
yeniden tertibi ve tenkidini içerir. Râzî, felsefî eserlerini telif ettiği dönemde tıp konusunda İbn
Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-tıbb’ına yazdığı Şerhu’l-Kānûn’dan sonra, İbn Sînâ eleştirilerinin
zirveye ulaştığı Şerhu’l-İşârât’ı yazmıştır. Bu eser İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât adlı
eserine yazdığı şerhtir. Râzî yine bu dönemde fıkıh usulüne dair el-Mahsûl fî usûli’l-fıkh ile
kelâmî delilleri sorgulayan Nihâyetü’l-ukūl ve Muhassal adlı eserlerini yazdı. Muhassal
filozoflar ve kelamcıların nazar ve varlık anlayışlarının bir karşılaştırması niteliğindedir.
Râzî’nin, girişinde öğretilerine tamamıyla muhalif olduğunu belirttiği İbn Sînâ’nın Uyûnu’lhikme adlı eserine yazdığı şerh önemli eserlerinden biridir. Onun en önemli eserlerinden biri
kuşkusuz, felsefî meseleleri de içeren ve müteahhir dönem kelâmının müşahhas hale geldiği elMetâlibü’l-âliye mine’l-ilmi’l-ilâhî’dir. Son eserlerinden biri de meşhur tefsiri et-Tefsîrü’lkebîr olarak da bilinen Mefâtîhu’l-gayb’dır. (Altaş, “Fahreddin Er-Râzî: Küllî Perspektifler
Arasında”, s. 431-435).

463 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a‘yân, IV, 252.
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Fahreddin Râzî’yi felsefe, dar anlamda metafizik ile kelam sahasında bir sentez
döneminin müessisi olarak görmek mümkündür ve onun yaklaşımı, somut bir şekilde
Muhassalu

efkâri’l-mütekaddimîn

ve’l-müteahhirîn

mine’l-ulemâi

ve’l-hukemâi

ve’l-

mütekellimîn gibi bazı eserlerinin ismine de yansımıştır. Mantığı nazarî ilimlerin temeli olarak
gören Râzî, doğa bilimleri ve metafiziğin meselelerini yeni bir içerikle ve daha sistematik bir
üslüpla ele almıştır. O kelam ve felsefede mütekellimîn ve filozofların delillerini karşılıklı
olarak serdeden, açıklayan bir yaklaşıma sahiptir. Râzî’nin yaklaşımı, öğrencileri ve daha
sonraki dönemlerde de takipçileri tarafından sürdürülmüştür. Biz burada Râzî ile ilgili
biyografik malumata değinmeden onun nazarî düşünceye dair yaklaşımı ve görüşlerini
özetleyeceğiz. Zira onun hayatı, eserleri ve görüşleri ile ilgili yapılan çok sayıda araştırma
vardır ve ileri okumalar için bunlara makalenin sonunda atıf yapılacaktır.
Fahreddin Râzî nazarî düşünce, dar anlamda kelam ve felsefe alanında iki güçlü damarı
tevarüs etmiştir ki bunlar Eş‘arî düşünce ve Meşşâî felsefe geleneğidir. Bununla birlikte
Fahreddin Râzî’nin bir süre eğitim aldığı Meraga’da İşrâkî düşüncenin müessisi Şihabbeddin
es-Sühreverdî’yi (ö. 587/1191) yakından tanıma fırsatı bulduğu ve onun görüşlerine aşina
olduğunu da biliyoruz (Griffel, “On Fakhr al-Din al-Râzî’s Life”, 315-320). Bu durum
önemlidir, zira her ne kadar Râzî ve takipçileri genel anlamda İşrâkî yöntemi kullanmasalar da
Râzî’nin İşrâkîliğin temel metinlerine tanıması, gerek Râzî ve gerekse sonrasındaki
düşünürlerin eserlerindeki tasnifi ve problemleri anlama açısından önemli ipuçları sunmaktadır.
Ayrıca Râzî’nin tasavvufa yönelik birtakım ilgilerinin nazarî düşüncesine ve hatta tefsirine
etkide bulunduğu gibi bazı iddialar (Taşköprüzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, II, 122-123) olsa da
Râzî’nin tasavvufî düşünceyi bir yöntem ve çerçeve olarak nazarî düşünceden ayrı tuttuğunu
belirtmek mümkündür. Dolayısıyla İşrâkî düşünce ve teorik tasavvuf ya da irfan bir tarafa
bırakılacak olursa Râzî’nin nazarî alanda beslendiği ve muhatap aldığı iki kaynak vardır:
Bunların ilki İmam el-Eş‘arî (ö. 324/936) ve sonrasında gelen belli bazı mütekelliminin eserleri
ve ikincisi de İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) eserleri ve İbn Sînâ sonrası bazı metinleridir.
Râzî, kelam ve felsefe alanında bu iki geleneğin temsilcilerinden eğitim almak suretiyle
mezkür düşüncelerin metinlerine hâkim olmuştur. Bu durum Râzî’nin bazı eserlerinde bizzat
kendisinin yaptığı atıflardan anlaşılacağı gibi (Altaş, Fahreddin Râzî, s. 47-51) tarihi malumata
yer veren tabakat eserleri ve muhtelif kaynaklarda da görülmektedir. Râzî, İbn Sînâ’nın
Uyûnu’l-hikme ve el-İşârât gibi önemli eserlerine şerh yazmıştır. Bununla birlikte Râzî’nin,
kendisinden önce belli bir metotla ve hoca talebe ilişkisi çerçevesinde okunagelen (Arıcı, “İbn
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Sînâcı Felsefe Geleneğinin Oluşumu”, 140-152). İbn Sînâ’nın felsefe metinlerinden el-İşârât’ı
okuttuğu da bilinmektedir (Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât, II, 101). Böylece onun bu geleneğin ne
kadar içinde olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Râzî’nin hem kelam hem de Meşşâî felsefeye
vakıf olması ve ileride üzerinde durulacağı gibi ilk defa kendisi tarafından kullanıldığını
söylediği tahkik yönteminin kavranması, Râzî sonrasınındaki sentez düşünürlerini anlamamızı
kolaylaştıracaktır. Bu durum Râzî’nin kelamcı mı filozof mu olduğu tartışmalarıyla (Zerkan,
Fahruddin er-Râzî, 616 vd.) da yakından alakalıdır.

Râzî’nin Nazarî Düşüncesinde Yöntem ve Tahkik
Râzî’nin felsefe ve kelam alanında devraldığı zengin miras ve problemler, onu özellikle
bu ilimlerdeki meselelerin tasnifi ve konuların ele alınışı üzerinde düşünmeye sevketmiştir.
Râzî’nin bu alanlarda temel meselesinin en genel ifadeyle “yönteme dair” olduğunu
söyleyebiliriz. Râzî kendisinden önceki kelamcıların cedel yönteminin ötesine geçmeyi
amaçlarken bunu mantık ilmini önceleyen bir yaklaşımla ve sistematik olarak yapmış, mantık
ilminde kendi amacı için zait gördüğü kısımları dışarıda bırakmıştır. Kelam ve felsefe ile ilgili
meselelerin tartışılması mantık çerçevesinde olduğundan onun epistemik tutumu bahs, nazar ve
istidlâl kavramlarıyla ifade edilebilecek bir muhtevaya sahiptir. Bu, Râzî’nin tutumunun
“mükâşefe” gibi yollardan farklı olması anlamına gelmektedir.
Râzî’nin yaşadığı dönemde nazarî anlamda bilgiye ulaşma hususunda temelde üç
düşünce akımı etkin durumdadır. Râzî Şerhu’l-İşârât ve el-Metâlibü’l-‘âliye’de bu üç gruba
ana hatlarıyla temas etmektedir. Bunlar kelamcılar, filozoflar (Meşşâiyyûn ve İşrâkiyyûn) ve
sûfilerdir. Râzî, İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât’ına yazdığı şerhin Makâmâtü’l-ârifîn
bölümünde hakikat yolunun taliplerini dört kısımda mütalaa etmiştir ki buradan hareketle
Râzî’nin sözü edilen akımlara telmihte bulunduğunu söylemek mümkündür: (i) Birincisi,
incelikli düşünme ve derinlemesine tefekkürle metafizik ilimleri araştıran, bunları elde etmek
ve inceliklerine vakıf olmak için gayret sarf edenlerdir. (ii) İkincisi, herhangi bir bilgi
öğrenmeden, bir inceleme ve araştırma yapmadan aslî fıtratları ve cevherlerinin yaratılışı
sayesinde o mertebeye eğilim duyanlardır. (iii) Üçüncüsü her iki özellikle de nitelenen
nefslerdir. Yani bunlar, aslî fıtratları nedeniyle yücelik makamını arzulayacak yaratılıştadır,
sonra da bu arzu metafizik bilgilerin tahsili ve hakikat araştırmalarıyla yetkinleşir. (iv)
Dördüncüsü her iki özellikten de yoksun olan nefslerdir. Râzî, bunlar içinde her iki özellikle
nitelenen üçüncü grubu ön plana çıkartmaktadır (İbn Sînâ, Olağanüstü Hadiselerin Sırları, 2930, 32).
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Râzî son dönem eserlerinden el-Metâlibü’l-âliye’de insanın, teoloji ve bu ilimdeki
meseleler hakkında bütün ayrıntılarıyla kesin ve yakinî bilgiye ulaşmasının mümkün olmadığı
görüşünü dile getirmektedir. Bu konular hakkında insan için ancak sınırlı bir bilgi söz
konusudur. Ona göre metafiziğin yüce hakikatlerine ulaşmada ashâb-ı nazar ve istidlalin
metodu ile ashâb-ı riyazet ve mücadelenin metodu olmak üzere iki yol vardır (Râzî, elMetâlibü’l-âliye, I, 41-59). Râzî ayrıca kelam ilminin en üst ilim olduğunu kabul etmekle
birlikte hakikatın aranmasında Sühreverdî gibi iki yolun birleştirilmesini önermektedir (Râzî,
el-Metâlibü’l-‘âliye mine’l-ilmi’l-ilâhî, I, 58-59). Ancak Râzî, felsefî ve kelamî eserlerinde
İşrâkî ve irfânî çizgileri nazarî düşünceyle birleştiren bir yaklaşım ortaya koyamamıştır. Buna
karşılık Râzî’nin iki nazarî sistemi, felâsifenin ve mütekellimûnun yaklaşımını tek bir çizgide
terkip etmeye çalıştığı hususunda ihtilaf olmadığını belirtebiliriz. Fahreddin Râzî, fizik ve
metafizik

meselelere

dair

eseri

el-Mebâhisü’l-meşrikıyye’de

öncekilerin

mirasını

değerlendirme noktasında orta bir yol izleyeceğini belirtmiş, metafiziği kelam ilmi bünyesine
katma gayretiyle problemlerin (metâlib) tasnifi noktasında yeni bir yaklaşım getirmiştir (Râzî,
el-Mebâhisü’l-meşrikıyye, I, 89). Ontolojiden buna bir örnek verebiliriz. Râzî el-Mebâhisü’lmeşrikıyye ve el-Mülahhas’ta umûr-ı âmme başlığı altında varlık, mahiyet, birlik-çokluk,
zorunluluk-imkan, öncelik-sonralık kavramlarını incelemiştir.
Râzî’nin mantık ilmine bakışı ve bilgiye ulaşmada esas aldığı yöntemin yanında
üzerinde duracağımız bir diğer husus, kelam ve felsefeye dair meselelerin tasnifi bağlamında
aldığı tutumdur. Râzî, İbn Sînâ’nın ansiklopedik eserlerinde dağınık halde duran konuları
sistematik bir tasnife tabi tutmuştur. Râzî’nin el-Mebâhisü’l-meşrikıyye’de metoduyla ilgili
perspektifini yansıtan ifadelerine bakıldığında onun bir sentez çabasında olduğu
anlaşılmaktadır. Ona göre daha önce yaşamış düşünürlerin görüşlerini tümden kabul ya da
bütünüyle reddetme şeklindeki iki yaklaşım da yetersizdir. Kendisi bunlar arasında tahkîk
yapmak gibi vasat bir yolu tercih ettiğini söylemektedir. Râzî, muhtelif problemleri
diğerlerinden tefrik ederek bunları yeni bir düzen içerisinde ele almaktadır (Râzî, elMebâhisü’l-meşrikıyye, I, 89). Râzî, kendisinin daha önce yaşamış olanlardan farklı, onları
ihata eden ve onların ötesine geçen bir düşünür olduğunu iddia etmektedir ve bu öteye
geçmenin hem metâlib hem de usûl açısından olduğunu dile getirmektedir. Tam da bu noktada
Râzî ve sonrasının temel terimlerinden biri olan tahkîk kavramı üzerinde durmak yerindedir.
Râzî düşüncesinde tahkîk, bir düşünceye ulaştıran yöntemi takip ederek o düşüncenin doğruluk
veya yanlışlığını delilleriyle birlikte ortaya koymak demektir. Fahreddin Râzî sonrası nazarî
düşüncenin en önemli kavramlarından biri olan tahkikin savunulan bir görüşü esasından dikkate
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alarak ve onun ortaya çıkış şartlarını ve ne işe yaradığının farkında olarak yeniden düşünmek;
bunun neticesinde de o görüş hakkında bir kanaat beyan etmek, onu benimseyip sürdürmek
veya reddederek terk etmek olduğunu söylemek mümkündür. Kanaatimizce Râzî’nin ilim
geleneğimize miras bıraktığı en büyük eser de onun yöntemidir. Râzî bu yöntemi ile daha sonra
muhakkik düşünürler (muhakkikûn) olarak adlandırılan âlimlerin en önde gelenidir. Râzî kelam
ve felsefe ile ilgili eserlerinde onların bir mesele hakkındaki delillerini teker teker takrir eder,
kelamcı ve filozofların dayandığı ilkeler hakkında varid olan itiraz ve şüpheleri maddeler
halinde verir ve kendi yorum ve açıklamalarını yapar.
Râzî’nin tavrı konuların tetkikinde öncekilerin söylediklerinin özünü almak ve seçme
yapmak, icaz ve mugalatadan kaçınarak orta bir yol tutmak, bütün yanlış fikirleri çürütmek,
şüpheleri saymak ve çözüm yollarını araşırmak, kapalı yerleri şerhetmek şeklinde özetlenebilir
(Altaş, Fahreddin Râzî, 55).

a.

Râzî’nin Düşünce Sisteminde Nazarî İlimler

Fârâbî’nin varlık alanlarını cismanî ve cismanî olmayan şeklindeki ayırımı, ilimler
sisteminin temelini oluşturmuş, İbn Sînâ da tasnifini bu temel üzerine kurmuş, ilimler
arasındaki ilişkinin ontolojik ve metodolojik yönünü yetkin bir dille açıklamıştır. Sudurun
mantığını yansıtan varlıkların yüce, orta ve aşağı şeklindeki ayırımı bu varlık alanlarının
incelendiği ilimler arasındaki ilişkiyi de belirlemiştir. İlimlerin bu ontolojik hiyerarşiden
hareketle mevzularına göre yüce, orta ve aşağı şeklindeki ayırımın yanında aralarındaki alt-üst
ilişkisi, onları ilkeler ve meseleler konusunda da farklılaştırmıştır. İbn Sînâ Aksâmü’l-hikme
risalesinin yanında Uyûnu’l-hikme, eş-Şifâ ve Dânişnâme’de aklî ilimleri teorik ve pratik
şeklinde ikiye ayırırken her iki alanı üçlü bir tasnife tâbi tutmaktadır. Teorik ilimler fizik,
matematik ve metafizik disiplinlerden oluşurken mantık, nazarî araştırmalar için bu tasnifte bir
alet olarak yer almaktadır. Nazarî ilimler de amelî ilimler de İbn Sînâ’nın yaygın tasnifine göre
üç bölümden oluşmaktadır. İbn Sînâ Mantıku’l-meşrikıyyîn’de ise nazarî ve amelî hikmetin dört
bölümü olduğunu ifade etmiştir. Bu tasnife göre nazarî ilimler metafiziğin teoloji ve küllî ilim
şeklinde ikiye ayrılması suretiyle dört kısım olmuştur (İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikîyyîn, 5-7).
İbn Sînâ’nın yaptığı tasnifi kullanan düşünürlerden biri de Fahreddin Râzî’dir. Râzî
Uyûnu’l-hikme şerhinde İbn Sînâ’nın yukarıda bahsedilen iki tasnifine de yer vermektedir. Her
iki tasnifte konu, nazarî ilimler bağlamında varlık kavramından hareketle yapılmıştır. Bu
tasnifte nazarî ilimlerin konuları, zihinde ve dış dünyada düşünüldüğünde maddeye bağlı olup
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olmadıklarına göre birbirlerinden ayrılmıştır. Râzî’nin bu şerhteki birinci tasnifi Uyûnu’lhikme’ye göre yapılmıştır. Konusu hem hariçte hem de zihinde maddeye bağlı olmadan
düşünülemeyen ilim fiziktir (el-ilmü’t-tabiî). Konusu maddeye haricî varlık durumunda ihtiyaç
duyan, zihnî varlık durumunda ihtiyaç duymayan, orta ilim olan matematiktir (el-ilmü’r-riyazî).
Maddeye haricî ve zihnî varlık durumlarında ihtiyaç duymayan, en yüce ilim olan metafiziktir
(el-felsefetü’l-ûlâ). Metafiziğin üstünlüğü de bu ayırımdan, yani kendisindeki bilginin
maddeden ayrı olması ve ona ihtiyaç duymamasından gelmektedir. İkinci tasnif ise Mantıku’lmeşrikıyyîn’e göre yapılmıştır. Meselelerinin maddede husulünün imkansız olduğu ilim ilm-i
rubûbidir. İncelediği meseleler bazen maddede husule gelen, bazen de ondan soyutlanabilen
nitelikteyse bu bölüme küllî ilim denir. Bu ilim birlik-çokluk, tümel-tikel, illiyet-maluliyet,
yetkinlik-eksiklik gibi kavramlarla ilgilidir. Bu iki bölümün tamamı ise metafiziktir (el-ilmü’lilâhî) (Râzî, Şerhu Uyûni’l-hikme, II, 17-18).
Fahreddin Râzî’nin kendi yöntemine göre tasarladığı eserlerinin içeriği ile İbn Sînâ’nın
metafizik algısı arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu sebeple Râzî, İbn Sînâ’nın metnine
bağlı kalmadığı el-Mebâhisü’l-meşrikıyye ve el-Mülahhas’ta metafiziğin konusu gibi bir
meseleye yer vermemektedir. Râzî bu iki esere ontolojik meselelerin yer verildiği umûr-ı âmme
bahisleriyle başlar, ardından araz ve kategorilerin ele alındığı illet bölümü gelir. Cevher
başlığında basit ve bileşik cisimlerle birlikte nefs ve akıl meselelerini tahlil eden Râzî, bu
eserlerin son bölümünü ilahiyat dediği teolojiye tahsis etmiştir.
Bir İbn Sînâ yorumcusu ve eleştirmeni olarak Râzî, İbn Sînâ’nın metnine bağlı
kalmadığı el-Mülahhas ve el-Mebâhisü’l-meşrikıyye gibi eserlerinde metafizik ve doğa
bilimlerinin kapsamına giren meseleleri incelediği bölümlere varlık tasnifini yansıtan umûr-ı
âmme, cevher ve araz gibi isimler vermiştir.

b.

Râzî’nin Mantık Düşüncesi

Gazzâlî’nin mantık ilmine yönelik müspet tavrını Râzî daha da geliştirmiş, Râzî’nin
takipçileriyle mantık ilmi zamanla ilimlere giriş konumunu muhkemleştirmiştir. Râzî mantıkla
ilgili olarak öncelikle, mantığın neden felsefî ilimlerin başında geldiğini açıklamaya çalışır.
Râzî’ye göre mantık bir alet ise ve alet de eserine ulaşması açısından fail ile münfail arasında
bir vasıta ise bu durumda mantığın kitapların başında ele elınması gerekir (Altaş, Fahreddin
Râzî, 100). Râzî’ye göre mantığın konusu ikinci akledilirlerdir. Ancak mantık ikinci ma‘kûlleri
mutlak anlamda değil, bilinmeyenleri öğretmesi yönüyle bunların terkibe uygun olup
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olmadıklarını ve uygunsa nasıl terkib edileceklerini araştırmaktadır (Râzî, el-Mülahhas, Şehit
Ali Paşa 1730, 2a). Râzî “mantık dikkate alındığında insanı düşünmesinde şaşırmaktan koruyan
kanunlara ilişkin bir araçtır.” şeklinde İbn Sînâ’nın yaptığı tanımın şerhinde, alet ve kanun
kelimeleri üzerinde durarak; mantığı kullanmaksızın nefsin aklî sûretleri elde etmesinin çok
zor, hatta mümkün olmadığını, dolayısıyla mantığın bir alet olduğunda şüphe olmadığını
belirtir (Altaş, Fahreddin Râzî, 101).
Mantığın konuları Fârâbî ile birlikte tasavvur ve tasdik diye ikiye ayrılmakla birlikte bu
ayırım İbn Sînâ ile daha belirginleşmiştir. Râzî’nin mantık düşüncesi de tasavvur ve tasdik
ayırımını temele alan bir yaklaşıma sahiptir ve bu kendisinden sonra da oldukça etkili olmuştur.
Bununla birlikte Râzî ve takipçileri ile mesâil ve muhteva bakımından mantık ilminin
kapsamının daraldığını, İbn Sînâcı mantığın daha çok tasavvûrât ve kıyas bölümlerine
yoğunlaşıldığını da hatırda tutmak gerekir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri İbn Sînâ
ile başlayan daralmanın devam etmesi iken, ikinci olarak Râzî’nin burhânî bilgiye yönelik
itirazlarının etkili olduğunu söylemek mümkündür. Zira Râzî mantıkla ilgili en sert eleştirilerini
burhân konusunda yapmış ve kıyasın maddesi olan beş sanat üzerinde neredeyse hiç durmamış,
daha ziyade kıyasın öncüllerinin ilmî değeriyle ilgilenmiştir (Arıcı, “Fahreddin Râzî Ekolü”,
27-29).

II.

Nazarî Düşüncede Fahreddin Râzî Ekolü

Başlıkta geçen “ekol” teriminin bizi ilgilendiren tarafı kavramın Fahreddin Râzî’nin
etkisinde olan düşünürleri kapsayacak bir nitelikte kullanılmaya elverişli olup olmadığıdır.
Dolayısıyla burada kısaca ekol terimi üzerinde durmak, bu terimi Râzî ile izafet halinde
kullananların doğruluğunu tahkik etmek ve son olarak da Râzî sonrası için kullanılmaya
elverişli ise bunun kriterlerini ortaya koymak istiyoruz. Kavram, düşünce tarihi ile felsefe
sözlüklerinde konu ve problemlere bakış ve yaklaşım açısından görüşleri arasında benzerlik
olan filozoflar ya da düşünürlerin oluşturduğu birlik şeklinde kullanılmaktadır.464 Kelime,
Arapça ve Osmanlı Türkçesindeki kullanımlar da dikkate alındığında mezheb, medrese ve
mekteb terimleriyle ifade edilmektedir. Mesela Elmalılı Hamdi Yazır, Paul Janet ve Gabriel
Seailles’in Histoire de la Philosophie: Les Problems et les Ecoles adlı eserinin başlığındaki

464 İsmail Fenni Ertuğrul, “Ecole”, s. 208-209; Abduh Helev, “Ecole”, s. 51; Ahmet Cevizci, “Okul”, s. 638.
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“ecole” terimini mezheb şeklinde tercüme ederken465 İzmirli İsmail Hakkı ise Kindî okulunu
medrese kelimesi ile karşılamıştır.466 Arapça’da konu ve problemlere bakış ve yaklaşım
açısından görüşleri arasında benzerlik ya da birlik olan filozoflar ve mütekellimûn anlamında
ilk dönemden itibaren kelam ve felsefe kitapları başta olmak üzere diğer birçok sahadaki eserde
mezhebu Eflâtûn gibi muhtelif kullanımlar vardır. Bu adlandırmalara benzer bir kullanım,
Fahreddin Râzî’nin öğrencileri ve takipçileri hakkında hicri yedinci asrın ortalarından itibaren
muhtelif kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. İbnü’l-İbrî, İbn Ebî Usaybia, İbn Mutahhar elHillî ve İbn Haldûn gibi Râzî sonrasında yaşayan bazı müellifler, eserlerinde Fahreddin Râzî’yi
takip eden belli bir grubun olduğunu muhtelif tabirlerle dile getirmiştir. Bu müellifler Râzî’yi
takip eden isimler için daha çok “Râzî’nin öğrencileri ya da takipçileri” gibi ifadelere yer
vermiştir.467 Son dönemde yapılan çalışmalarda ise “Râzî ekolü” terkibini sıklıkla görmek
mümkündür ki bu çalışmaların çoğu İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Râzî mektebi ifadesine468
dayanmaktadır ve bunlar önemli derecede yanlış bilgileri ihtiva etmektedir.469 Yakın dönemde
yapılan iki çalışmada ise bu ifadeyi karşılayan isimler için daha sistematik bir yaklaşım
olduğunu, Râzî ile Râzî sonrasındaki isimler arasında ortak ilkelerin belirlendiğini
söyleyebiliriz. Mesela Tahsin Görgün, “Râzî ekolü” ifadesi ile Adudüddin el-Îcî, Sadeddin etTeftâzânî ve Seyyid Şerif Cürcânî gibi bir grup Mâverâünnehir düşünürünü kastederken470,
Gerhard Endress’e göre “Râzî ekolü” (the school of Fakhr al-dīn al-Rāzī fī’l-mantiq wa’lhikma) Zeynüddin el-Keşşî, Kutbuddin el-Mısrî, Efdalüddin el-Hûnecî, Şemsüddin elHüsrevşâhî, Esirüddin Ebherî, Taceddin el-Urmevî, Siraceddin el-Urmevî, Seyfeddin el-Âmidî,
Nasirüddin et-Tûsî, Necmeddin el-Kâtibî gibi isimleri kapsamaktadır.471 Ancak Râzî ekolünün
sınırlarını çizme ve ortak ilkeler belirleme hususunda her iki çalışmanın da eksik tarafları

465 Paul Janet, Gabriel Seailles, Tahlîl-i Târih-i Felsefe: Metâlib ve Mezâhib, örnek olarak bkz. s. 168, 187, 191.
466 İzmirli İsmail Hakkı

ekol, okul anlamında medrese terimine yer vermektedir. Bkz. İzmirli İsmail Hakkı,
Felsefe-i İslâmiye Tarihi, s. 59; Modern Arapça’daki kullanımlara örnek olarak bkz. Câbirî, “el-Medresetü’lfelsefiyye fi’l-Mağrib ve’l-Endelüs”, A‘mâlu Nedveti İbn Rüşd ve Medresetuh fi’l-garbi’l-İslâmî, s. 85 vd.; Ahmed
Fuâd Ehvânî, el-Medarisü’l-felsefiyye, s. 14-149.
467

İbnü’l-İbrî, Târihu muhtasari’d-düvel, s. 445; İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 462; İbn Haldûn,
Mukaddime, III, 35; İbn Mutahhar el-Hillî, Hikmeti’l-ayn’a yazdığı şerhte Tûsî’ye referans yaparak el-Îmâm
ve etbâ‘uhû şeklinde bir ifadeye yer vermektedir. İbn Mutahhar el-Hillî, Îzâhü’l-makâsıd min hikmeti ayni’lkavâ‘id, SK, Fatih 2904, 12a.
468 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiyye Teşkilâtı, s. 75-77.
469

Ahmet Yaşar Ocak, “Düşünce Hayatı (XIV.-XVII. yüzyıllar)”, s. 181-184; Benzer bir yaklaşım için bkz.
Fahri Unan, “Osmanlı Medrese Ulemâsı”, s. 16-17.
470 Tahsin Görgün, “Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn”, s. 51.
471 Gerhard Endress, “Reading

Avicenna in the Madrasa”, s. 404.
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bulunmaktadır. Bu itibarla Râzî ekolünü tanımlama ve bu ekole mensup isimler arasında ortak
ilkeler belirme bu makalenin temel meselesi olarak ele alınacaktır. Esasen Râzî düşüncesini
tanımlayan kesin sınırlar belirlemek dahi oldukça problemli iken onun öğrencileri ve takipçileri
için bahsedildiği gibi birtakım ilkeler tespit etmenin zorluğunun farkındayız. Ancak aşağıda
görüleceği üzere Râzî’nin kelam ve felsefe problemlerine bakış ve yaklaşım açısından görüşleri
arasında benzerlik ya da birlik olan çok sayıda takipçisi vardır ve bu durum onları bir bütün
olarak incelememizi mümkün kılmaktadır.
Düşünce tarihinin uzun serüveni incelendiğinde farklı medeniyet havzalarında
beslendiği çeşitli kaynaklardan hareketle eklektik bir düşünce sistemine yönelen çok sayıda
düşünür olduğu görülür. İslâm muhitinde de belli bir tarihten sonra vahiy kökenli bilgiden
beslenen birbirinden farklı bilgi türleri kök salmış, muhtelif kaynaklar ve disiplinler arasında
farklı şekillerde terkiplere varan isimler temayüz etmiştir. Özellikle İslâm düşüncesi ve daha
dar anlamda nazarî düşüncenin tarihinde bu tanıma uyan çok önemli isimler vardır. Bunlar
arasında kronolojik açıdan ve düşünce sistemi ile etkileri bakımından evvelemirde İbn Sînâ’yı
zikretmemiz mümkündür. Zira İbn Sînâ düşüncesi, tevarüs ettiği Yeni-Eflatuncu ve Meşşâî
felsefenin temel meseleleri yanında dönemindeki kelâmcıları ve mutasavvıfları meşgul eden
problemleri de yansıtıyordu. Bu bağlamda İbn Sînâ felsefesi ve sisteminin bütün yönelim ve
akımları meşgul eden konulara örtülü veya açık cevaplar veren bu eklektik düşüncelerden
doğduğunu söylemek mümkündür.472
İbn Sînâ’nın vefatından itibaren onun felsefesi de benzer bir yorum, açılım ve eleştiri
işlemine muhatap olmuş, onun düşüncesi bir yandan takipçileri, diğer yandan eleştirenler
tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Böylelikle kelam, tasavvuf ve İşrâkî felsefe ile İbn
Sînâ felsefesi arasında terkip yapma gayretleri, İbn Sînâ düşüncesinin farklı çizgilerde
tezahürüne yol açmıştır. İbn Sînâ sonrasında bir başka yaklaşımın da oldukça belirleyici
olduğunu söylemek mümkündür. Bu yaklaşım, Gazzâlî ile başlayan ve Fahreddin Râzî ile
sistemleşen “bilim-felsefe-din sentezine dayalı”473 Dimitri Gutas’ın İbn Sînâcılığın “ana
gövdesi” dediği çizgidir.474 Bu çizgide Fahreddin Râzî, bir İbn Sînâ eleştirmeni olduğu kadar
İbn Sînâ şârihi ve yorumcusu sıfatıyla da tebarüz etmiş; kelam ve felsefe arasında yüzyıllar
boyu sürecek yöntem ve mesail düzeyindeki terkip, cem ve mezc ameliyesini şekillendirmiştir.

472 Muhammed Âbid el-Câbirî,

Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, s. 561.

473 Bu tabir için bkz. Bekir Karlığa, “İbn Sînâ Çizgisinde Osmanlı Düşüncesinin Gelişimi”, s. 9-17.
474 İbn Sînâcı felsefenin etkileri için bkz. Dimitri Gutas, “İbn Sînâ’nın Mirası”, s. 266.
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Dolayısıyla bütün bir İslâm düşüncesi esas alındığında kanaatimizce Fahreddin Râzî, eklektik
tarzın en belirgin, en etkin ve olgusal karakterlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu
çalışmada böyle bir düşünce tarzının İslâm ilimler ve düşünce tarihinde doğurduğu sonuçların
müspet ya da menfi karakterinin olup olmadığına işaret edilmeyecek, daha ziyade teorik, felsefî
ve metafizik düzlemdeki bilgiye ulaştıran yöntem ile bu bilginin tasnif ve ele alınışı hakkındaki
durumun tespit ve tahlili yapılacaktır.
Daha önceki bir çalışmamızda475 Fahreddin Râzî’den sonra, yöntem ve bilgi alanlarının
tasnifi bağlamında onun düşüncesini devam ettiren isimlerin tespiti için tarihî, epistemolojik ve
felsefî bir çerçeve çizmiştik. Bu bağlamda Fahreddin Râzî ile onun düşüncesini devam ettiren
bilginler arasında ortak kriterler belirleyerek bir düşünce ekolünün kısa bir tahlilini yapmıştık.
İlgili çalışmada Fahreddin Râzî ile öğrencileri ve takipçileri arasındaki bağlantıları iki açıdan
almıştık. Bunların ilkini genel anlamda tabakat eserleri ve icazetnameler ile muhtelif eserlerin
satır aralarındaki malumatlara dayanan tarihî belge ve veriler oluşturmaktaydı. Oldukça önemli
bilgilere ulaşma imkanı sunan bu malzeme “Fahreddin Râzî ekolü” tabirinin tarihsel düzleminin
ortaya çıkartılması açısından birincil kaynak hüviyetinde olmakla beraber biz, bir düşünce
ekolünü ekol yapan aslî unsurların bunlar olmadığına işaret etmiştik. Zira bu malzeme, her tür
tabakat eserinin ihtiva ettiği bilgiler için geçerli bir problem olan kesinlik kriteri açısından bazı
eleştirilere muhatap olabilir. Bundan daha önemlisi Fahreddin Râzî mektebi ifadesi ile ilgili
olarak hoca-talebe ilişkisi ve icazetnamelerdeki silsilelerin bir başına yeterli olmadığını tekrar
vurgulamak istiyoruz. Dolayısıyla biz, ilgili çalışmada ikinci olarak Fahreddin Râzî ile öğrenci
ve takipçileri arasındaki bazı ortak hususları ön plana çıkartıp ekolün sınırlarını bu bağlamda
belirlemeye çalıştık. İddia ettiğimiz bu hususların da tartışılmaya değer olduğunu ve bunlarla
ilgili ilmî eleştirilerin gerekliliğini düşünüyoruz. Zira Râzî sonrası dönem hakkında hâlâ gerek
yerleşik yargıların etkileriyle ve gerekse bu dönemin yeterli bir şekilde çalışılmaması sebebiyle
kesin ve tatmin edici araştırma ve yaklaşımlara sahip değiliz.
Bu çalışma, önceki makalemizin bir tekrarı şeklinde olmayıp burada daha ziyade ikinci
bağlamı, yani Fahreddin Râzî ile öğrenci ve takipçileri arasındaki bazı ortak hususları
metinlerden yapılacak iktibaslarla daha ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyoruz. Bahsi geçen
makalemizin başlığından da anlaşılacağı gibi önceki çalışmamızda Fahreddin Râzî’nin
takipçilerini ağırlıklı olarak VII./XIII. yüzyıl ile sınırlandırdık. Bununla birlikte mahdut
örnekler çerçevesinde sonraki dönemdeki bazı isimlere de atıf yaptık. Bu isimlere kısaca tekrar

475 Mustakim Arıcı, “VII./XIII. Yüzyıl İslâm Düşüncesinde Fahreddin Râzî Ekolü”, s. 1-37.

325

işaret etmek istiyoruz. Râzî’nin öğrencilerinin kimler olduğunun tabakat kitapları, yazma
eserlerdeki kayıtlar ve tartışmalı taraflarına rağmen icazetnâmelerden ortaya çıkartılması
mümkündür. Râzî’nin öğrencilerinin belirlenmesinden daha problemli olan onun
takipçilerinin kimler olduğudur. Fahreddin Râzî’nin takipçileri ile sadece onun
öğrencilerinden okuyan ve icazetnâmelerde bir silsilede yer alan kişileri kastetmediğimizi
tekrarlamak yerinde olur. Bu kriterden daha önemli olan ölçü, ilgili düşünürlerin Râzî’nin
nazarî düşüncedeki yaklaşımını ne oranda devam ettirdiğidir. Biz burada yer yer ve farklı
tonlarda Râzî’ye muhalif görüşler serdetmelerine rağmen onun yöntemi, konuları ele alış
şekli ve meselelerin tasnifi hususunda büyük oranda “Râzî modeline” uyan isimleri tahlil
edeceğiz ki bu isimler filozof ya da filozof-kelamcı tanımlamasına uygun düşmektedir.
Dolayısıyla Râzî’nin birinci kuşak öğrencilerinden sonra aşağıda kendilerine işaret edilecek
olan düşünürler bahsedilen kritere göre belirlenmiştir. Öncelikle Râzî’nin ilk kuşak
öğrencileri üzerinde durmak uygundur.
Râzî’nin, İ‘tikâdâtü fıraki’l-müslimîn ve’l-müşrikîn adlı eserindeki ifadeleri onun çok
sayıda öğrencisi olduğunu ve bu öğrencilerin geniş bir alanda belli bir misyon için çalıştıklarını
göstermektedir:
“(...) Düşmanlar ve hasetçiler, benim Ehl-i sünnet ve’l-cemaat mezhebinden olmadığıma
inanmaktadır. Tanıyanlar benim ve benden öncekilerin mezhebinin Ehl-i sünnet ve’l-cemaat
mezhebinden başkası olmadığını bilir. Benim ve babamın öğrencileri dünyanın dört bir yanında
insanları hak dine ve hak mezhebe davet ediyorlar, bütün bidatleri iptal ediyorlar.”476

Bu ifadeyi doğrulayacak şekilde Râzî’nin vefatından kısa bir süre sonra İslâm
dünyasının önde gelen fikir muhitlerinde onun öğrencilerinin varlığından söz edilmiştir. İbn
Ebî Usaybi‘a Râzî’nin öğrencilerinin çokluğunu rakam vererek dile getirmektedir. Ona göre
Râzî’nin mukîm haldeyken de yolculuktayken de üç yüzden fazla öğrencisi onunla birlikte
hareket etmekteydi.477 Râzî’den sonra onun öğrencilerini isim vererek ilk kez dile getiren kişi
muhtemelen tarihçi İbnü’l-İbrî (ö. 685/1286)’dir. O, Râzî’nin h. 632 dolaylarında dönemin
önemli ilim ve kültür merkezlerindeki öğrencilerinden şöyle bahsetmektedir:
“İçinde bulunduğumuz dönemde İmâm Fahreddin er-Râzî’nin öğrencilerinden olup mantık ve
hikmet sahalarında değerli eserlere sahip birtakım âlimler (sâdâtü’l-fudalâ ashâbu tesânîfi’l-celîle
fi’l-mantık ve’l-hikme) bulunmaktadır. Bunlar Horasan’da Zeynüddin el-Keşşî (ö. ?) ile Kutbuddin
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Râzî, İ‘tikâdâtü fıraki’l-müslimîn ve’l-müşrikîn, s. 92- 93.

477 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etibbâ, s. 462.
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el-Mısrî (ö. 618/1221), Mısır’da Efdalüddin el-Hûnecî (ö. 646/1248), Dımaşk’da Şemsüddin elHüsrevşâhî (ö. 652/1254), Anadolu’da (er-Rûm) Esirüddin Ebherî (ö. 663/1265), Konya’da
Taceddin el-Urmevî ve Siraceddin el-Urmevî’dir (682/1283).”478

Burada adı geçen isimlerin bir kısmı Râzî ile doğrudan ve yüzyüze ilişkileri olan
kişilerdir. Diğer bir kısmı da Râzî’nin öğrencilerinden okumuş ya da onlarla aynı ilmî
çevrelerde çalışmışlardır. Yine bu özellikte oldukları halde Râzî’nin burada ismi geçmeyen ilk
kuşak öğrencileri ve takipçileri de vardır.479
Nazarî düşüncede Râzî ile takipçileri arasında bazı hususlarda ortak bir yapıdan söz
etmek mümkündür ki bu ilkeler sayesinde onlara ekol diyebilmekteyiz. Râzî ve takipçileri
epistemolojik tutum cihetiyle, Râzî’nin tabiriyle ifade edecek olursak ehlü’n-nazar ve’listidlâl480 kavramı çerçevesinde değerendirilmeye müsaittir. Dolayısıyla sonraki başlıklarda ele
alınacağı gibi Râzî çizgisindeki âlimler için yakinî bilgiye ulaşmada mantığı temel alan ve
meseleleri âdâbü’l-bahs ve münazara ilimleri çerçevesinde işleyen filozof ya da filozof-kelamcı
denilebilecek bir tipoloji çizmek mümkündür. Buna binaen bizce en önemli ilke olan bilgiye
ulaşmadaki metot açısından bakıldığında Râzî’nin metodu ve tasnifini benimseyenlerin keşf ve
müşahade gibi irfanî ve İşrâkî yöntemleri kullanmadıkları görülür. Bu durumu belki en güzel
bir şekilde Îcî’nin el-Mevâkıf’taki şu cümlesinde görmekteyiz: “Allah insanı nazar ve istidlale
ve kemâl derecelerinde yükselmeye ehil kılmıştır”.481 Böylece Îcî insanın kemâlini makûlâtın
taakkulü olarak tayin etmiş olmaktadır.482
Râzî’nin yöntemini takip etmede müşterek olan bu isimler arasında farklı yönelişler
olduğunu da göz önünde tutmak zorundayız. Esirüddin el-Ebherî, Necmeddin el-Kâtibî ve
Nasirüddin et-Tûsî gibi Râzî’yi takip eden isimlerin bir kısmı mantıkçı ve filozof kimlikleriyle
ön plana çıkarken Kadı Beyzâvî, Adududdin el-Îcî gibi bir kısmı da mütekellim kimlikleriyle
tebarüz etmektedir. Bu bağlamda dikkatimizi çeken en önemli husus İbn Sînâ sonrasında oluşan
ansiklopedik tarzda bir eser yazım üslûbunun sünnî coğrafya dikkate alındığında Esirüddin elEbherî ve Necmeddin el-Kâtibî gibi isimlerden sonra VIII./XIV. yüzyılın ilk yarısından itibaren
hemen hemen terk edildiği, daha çok mantık ve bilgi konularıyla başlayan ve felsefî ve kelamî
meseleleri kapsayan eserlerin yazıldığı, bu tarzın hâkim bir üslûp olarak çok uzun bir süre
478

İbnü’l-İbrî, Târihu muhtasari’d-düvel, s. 445.

479 Hayri Kaplan, “Fahruddîn er-Râzî’nin Sadruddîn es-Serahsî’ye Gönderdiği Mektup”, s. 92.
480 Fahreddin Râzî, el-Metâlibü’l-‘âliye mine’l-ilmi’l-ilâhî, I, 41.
481 Adudüddin el-Îcî, el-Mevâkıf fî ilmi’l-kelâm, s. 3.
482 Görgün, “Fahreddin er-Râzî Ekolü”, s. 67.
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devam ettiğidir. Felsefî çalışmalar ise bilhassa Hidâyetü’l-hikme ve Hikmetü’l-ayn üzerine
yazılan şerh ve haşiye türünden eserlerde farklı bir yapıya bürünerek varlığını sürdürmüştür.
Bu tür eserler zaman zaman asıl metnin şöhretini geride bırakacak derecede başarılı da
olmuştur. Öte yandan İşrâkî felsefe metinleri ve İran’da ortaya çıkacağı gibi irfânî mektep,
nispeten klasik dönem kelamının konularıyla ile içiçe geçmeyen felsefe türünün örnekleri
olarak varlığını sürdürmüştür. Ayrıca gerek İşârât şerhleri ve muhakemeleri ve gerekse Tehâfüt
literatürü bağlamında felsefe tenkitleri çok yönlü olarak yapılmaya devam etmiştir. Burada
öncelikle Râzî’nin takipçisi olan düşünürlerden filozof kimlikleri daha ön planda olan isimler
üzerinde duracak, ardından da kendilerini mütekellim olarak gören isimlerin Râzî’yi hangi
açılardan takip ettiğine dair kısa değerlendirmelerde bulunacağız. Seçilen isimleri ve dönemi
sınırlandırmanın daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilme adına gerekli olduğunu
düşünüyoruz. Bu itibarla referanslarımız aşağıdaki sekiz isim üzerinden olacaktır. Ancak bu
durum Râzî’nin takipçilerinin sadece bu düşünürler olduğu anlamına gelmemektedir. Diğer
yandan Râzî sonrasında filozof ve mütekellim kimliklerinde önceki döneme göre beliren
farklılığa rağmen en azından aşağıdaki isimler bağlamında filozof ve mütekellim ayırımını
yapmanın doğru olduğunu belirtmek mümkündür. Fakat burada da her iki grubun aynı
meseleler ile iştigal ettiğini ve bunun da en üst seviyede metafizik olduğunu hatırda tutmak
gerekir.

A. Filozoflar
Râzî’nin takipçisi olan düşünürlerden bir grubun günümüze ulaşan eserlerinden
hareketle İbn Sînâ’nın ansiklopedik tarzdaki yazım üslûbunu Râzî’nin belirlediği içerikle
devam ettirdiklerini ve zaman zaman Râzî’ye karşı İbn Sînâ savunusu içerisinde olduklarını
görüyoruz. Bu bağlamda burada üç isim üzerinde durmak istiyoruz. Bunlar Esirüddin el-Ebherî,
Necmeddin el-Kâtibî ve Nasirüddin et-Tûsî’dir. Esirüddin el-Ebherî, İbnü’l-İbrî’nin Râzî’nin
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öğrencileri arasında saydığı isimlerden biridir. Râzî’nin onun hocası olduğu söylenmekle
beraber Ebherî’nin ondan hangi ilimleri nerede, ne zaman tahsil ettiği hakkında ikna edici bir
kayıt yoktur. Ebherî muhtelif eserlerindeki içerik, yöntem ve konuların tasnifi bakımından
Râzî’yi temsil noktasında dikkat çekici bir isimdir. Bununla birlikte o, eserlerinde Râzî’nin
birçok görüşünü de eleştirmiş ve hatta Râzî’nin el-Mülahhas’ta dile getirdiği bazı görüşlere
yönelik şüphelerini müstakil bir eser olarak kaleme almıştır.483 Ebherî’nin en çok bilinen iki
eserinden biri olan Hidâyetü’l-hikme ise İbn Sînâ felsefesinin özet bir ders kitabı formuna
sahiptir484 ve bu eser yüzyıllarca İslâm coğrafyasının büyük bir kesiminde ilgiyle takip
edilmiştir. İbn Sînâ felsefesinin mükemmel bir muhtasarı olan Hidâyetü’l-hikme mantık ile
başlayan, doğa bilimleri ile devam eden ve metafizik ile sona eren muhtevası ile Osmanlı, İran
ve Hint medreselerinin müfredatında aklî ilimlerin bir klasiği olarak muhtelif şerhleriyle birlikte
okutulmuştur. Ebherî’nin diğer meşhur eseri olan Îsâgûcî de aynı etkiyi mantık alanında
yapmıştır. 485
eş-Şemsiyye fi’l-mantık ve Hikmetü’l-ayn gibi eserlerin müellifi olan Necmeddin elKâtibî, Ebherî’nin öğrencisidir ve Râzî etkisinin çok güçlü bir şekilde görüldüğü isimlerden
biridir. Kâtibî, Râzî’nin üç eseri üzerinde şerh ve talikat gibi çalışmalar yaparak Fahreddin Râzî
düşüncesine olan ilgisini açıkça göstermiştir. Kâtibî, Râzî’nin el-Mülahhas ve el-Muhassal adlı
eserlerini şerhettiği gibi el-Me‘âlim adlı eserine de notlar düşmüştür. Ancak Kâtibî, Râzî’nin
eserlerini şerhetmesi ve onun hem muhteva hem de üslubunu takip etmesine rağmen Râzî’nin
İbn Sînâ’yı eleştirdiği bazı meselelerde İbn Sînâ tarafında durur. Ayrıca özellikle Râzî’nin
eserlerine yazdığı şerhlerde kelamî meseleler üzerinde dursa da onun kelamı ön plana
çıkartığını söylemek mümkün değildir.486 Kâtibî’nin Hikmetü’l-ayn ve eş-Şemsiyye fi’l-mantık
adlı eserleri Ebherî’nin mezkür eserleri kadar etkili olmuş ve hikmet uzun bir zaman Hikmetü’layn ve şerhleri üzerinden okunmuştur.487 Hikmetü’l-ayn incelendiğinde bu eserin İbn Sînâ
felsefesinin temel meselelerini konuyla ilgili en önemli deliller üzerinden müzakere ederek
özetlediği görülmektedir. Bunun dışında Hikmetü’l-ayn’ın Hidâyetü’l-hikme’den farklı tarafı

483 Ebherî, Kitâbü’ş-Şükûk: Hâşiye ale’l-Mülahhas, SK, Ayasofya 2319.
484 Gutas, “İbn Sînâ’nın Mirası”, s. 262.
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Francis Robinson, “Ottomans-Safavids-Mughals: Shared Knowledges and Connective Systems”, s. 175183; Hüseyin Sarıoğlu, “Klasikleşmiş İki Ders Kitabı”, s. 417-424.
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Kâtibî’nin hayatı, entelektüel çevresi, eserleri ve etkisi için bkz. Mustakim Arıcı, Necmettin el-Kâtibî ve
Metafizik Düşüncesi, s. 19-58.
487 Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, II, 124-125.
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büyük ölçüde Râzî’nin tasnifine riayet etmesi ve problemleri farklı cihetler sebebiyle
alışılagelen yerlerinin dışında ele alma özelliğidir. Öte yandan eserin bütünüyle İbn Sînâ
felsefesinin bir müdafası olduğunu iddia etmek çok güçtür. Zira Kâtibî yeri geldikçe İbn
Sînâ’nın delillerine de itiraz etmektedir. Hikmetü’l-ayn en tartışmalı meseleleri ve en tartışmalı
delilleri özetleyen bir felsefe muhtasarıdır. Bu bağlamda Hikmetü’l-ayn’ın Hidâyetü’lhikme’den üslûp ve anlaşılma bakımından daha ağır ve temel meseleleri merkeze alan bir metin
olduğunu söylemek mümkündür. Bu özelliği, medreselerde neden daha üst bir seviyede
okutulduğunu da göstermektedir. Nitekim Kâtip Çelebi’nin tespitleri de onun döneminde,
Hikmetü’l-ayn’ın daha üst bir metin olarak algılandığına işaret etmektedir.488
Birçok noktada Râzî’yi takip etmekle beraber en sağlam Râzî eleştirilerinden birinin
müellifi olan Nasirüddin et-Tûsî’yi de büyük oranda İbn Sînâ çizgisine sadık olan düşünürler
arasında değerlendirmek uygundur. Tûsî, Râzî’nin başta el-İşârât şerhi olmak üzere onun
eserlerindeki birçok görüşe karşı çıkmış, felsefî ve kelamî meselelerde vardığı görüşler
bakımından Râzî karşısında bir İbn Sînâ müdafii konumunda olmuştur. Ancak bu durum, Râzî
sonrası tebellür eden yazım tarzı, meselelerin son derece sistematik bir şekilde ele alınması ve
konu tasnifi bakımından Tûsî’yi Râzî geleneği ve ekolünün dışında görmemize engel değildir.
Dolayısıyla Tûsî, Râzî’nin felsefe ve kelam arasında sistematik bir üslûp kazandırdığı
yakınlaşmayı, onun meseleri ele alırken kullandığı yaklaşım ve konu tasnifini Tecrîdü’l-i‘tikâd
adlı eserinde sürdüren isimlerden biri olması bakımından Râzî’nin önemli takipçilerinden biri
olarak görülmelidir. Zira Tûsî’nin Tecrîdü’l-i‘tikâd’ı müteahhirûn dönemindeki felsefî kelam
yaklaşımının en etkili metinlerinden biridir.489 Bu özelliğiyle de Tûsî, Râzî ekolünün iki çizgisi
arasında duran ve filozof kelamcı kimliği de temsil eden bir düşünürdür. Ancak biz burada
Tûsî’nin kelamcılığına değil, kısaca onun Musâri‘u’l-musâri‘ ve Şerhu’l-İşârât’ta sergilediği
İbn Sînâcı müdafaaya işaret etmek istiyoruz. Tûsî Şerhu’l-İşârât’ta İbn Sînâ’nın mantık, doğa
bilimleri ve metafizik düşüncesine Râzî tarafından yöneltilen eleştirilere cevaplar vermiştir.
Tûsî’nin bunu yaparken de temel kaynağı esasen Râzî şerhidir ve o, Râzî’nin retorik tartışma
üslubunu överken Râzî’nin eleştirilerinde mübalağaya kaçtığına işaret eder. Öte yandan
Tûsî’nin Şerhu’l-İşârât’ta bazı konularda İbn Sînâ’dan farklı düşündüğünü de ifade etmek
gerekir. Tûsî’nin İbn Sînâcı yönünün en belirgin olduğu eserlerinden biri de onun Musâri‘u’l-

488 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn an esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn, I, 684.
489

Râzî’nin eserleri ile Tecrîdü’l-i‘tikâd’ın mukayesesi için bkz. Eşref Altaş, Fahreddin Râzî’nin İbn Sînâ
Yorumu ve Eleştirisi, s. 88-89.
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musâri‘ adlı eseridir. Tûsî bu eserinde Şehristânî’nin İbn Sînâ’ya yönelik eleştirilerine
mukabelede bulunmaktadır.490
Burada atıf yapılan üç düşünür bilgiye ulaştıran yöntem, eserlerindeki içeriğin tekniği
ve kavramsal araçlar hususunda Râzî’nin en başta gelen takipçileridir ve bu ilkeler de düşünce
ekolü tanımlamasına ve onun sınırlarının çizilmesine uygun düşmektedir. Ancak bu üç isim
diğer yandan Râzî’yle mukayese edildiğinde İbn Sînâ felsefesine çok daha sadıktırlar. Ebherî
ve Kâtibî, yukarıda zikredilen eserleriyle İbn Sînâ felsefesinin muhtasar bir el kitabı halinde
ifade edilip çok etkin olmasını sağladıkları gibi, Tûsî de Şerhu’l-İşârât adlı eseriyle İbn Sînâ
felsefesini gelen güçlü eleştirilere karşı yeniden konumlandırabilmiştir.

B. Mütekellimûn
Bir önceki başlıkta Râzî ekolüne mensup isimler arasında filozof kimlikleri daha ön
planda olan ve İbn Sîna felsefesine daha sadık olarak gördüğümüz üç düşünür üzerinde durduk.
Râzî ekolüne mensup kelamcılar ise daha fazladır ve İslâm düşünce tarihinde bu prototip
sonraki yüzyıllarda gittikçe güçlenerek varlığını korumuştur. Ancak burada ilk kuşaktan
itibaren bu isimlerin hepsinin üzerinde durulmayacak, bu isimleri Âmidî ile başlayıp Seyyid
Şerif Cürcânî ile sınırlandıracağız.
Yaptığı eleştiriler itibariyle Fahreddin Râzî’ye muhalif bir konumda sayılan Seyfeddin
Âmidî (ö. 631/1233) Râzî düşüncesinden oldukça etkilenen isimlerden biridir. Âmidî, İbn
Sînâ’nın el-İşârât’ına yazdığı Keşfü’t-temvîhât adlı şerhinde Râzî’ye eleştiriler yöneltmektedir.
Âmidî’nin şerhi, Râzî’nin el-İşârât şerhini tartışmaya açan el-İşârât şerhleri ve muhakematlar
serisinin ilki olması hasebiyle oldukça önemlidir.491 Âmidî’nin, Ebkârü’l-efkâr ve Gâyetü’lmerâm fî ilmi’l-kelâm adlı eserlerinde gerek Râzî’nin yöntemi ve gerekse onun eserlerindeki
içeriğini takip ettiği ve Râzî’nin yaklaşımını benimsediği açıkça görülmektedir. Âmidî’nin elMübîn fî me‘âni elfâzi’l-hükemâ ve’l-mütekellimîn adlı eseri492 filozoflar ve kelamcıların
kullandığı kavramları tahlil etmesi bakımından Râzî etkisini göstermektedir. Râzî’nin el-

490 Hamid Dabashi, “Filozof-Vezir Hâce Nasîruddîn et-Tûsî ve Dönemin Entelektüel İklimi”, 208-209; Murat

Demirkol, Nasiruddin Tûsî’nin İbn Sînâcılığı, s. 144-197.
491 Heidrun Eichner, “Al-Āmidī and Fakhr al-dīn al-Rāzī”, s. 334.
492 Âmidî, el-Mübîn fî me ‘âni elfâzi’l-hükemâ ve’l-mütekellimîn.
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Metâlibü’l-‘âliye adlı eserini de ihtisar eden493 Âmidî’nin en-Nûru’l-bâhir fî hikemi’z-zevâhir
adlı eseri, İbn Sînâ’nın ansiklopedik tasnifiyle Râzî’nin tasnifi arasında bir terkibe varan ilk
eserlerden biri olması açısından üzerinde durmayı gerektirmektedir.494 Bu karşılaştırmaların bir
hamulesi olarak Râzî’nin Âmidî üzerindeki etkisi, onun kelam felsefe ilişkisine bakışında
görülmektedir. Âmidî felsefî meselelerin tartışmasını kelam bünyesinde yaparak felsefenin
kelama dâhil edilmesi noktasında son derece kritik bir yerde durmaktadır.495 Kısaca işaret
edildiği gibi Âmidî, Râzî’den sonra müteahhirûn dönemi kelam anlayışını devam ettiren etkili
bir isimdir.
İbn Haldûn, Râzî’den sonra bir grubun ona güvenip onu taklit ettiğini ifade etmekte,
özellikle Âmidî’den sonra Kadı Beyzâvî ve onun Tavâli‘ü’l-envâr adlı eserine atıf
yapmaktadır.496 Beyzâvî’nin mezkür eseri, Râzî’nin özellikle el-Muhassal’ını takip etmekte ve
el-Muhassal’dan Îcî’nin el-Mevâkıf’ına giden yolda bir geçiş pozisyonunda bulunmaktadır.497
Kadı Beyzâvî bu eserinde ilk olarak bilgi konusu üzerinde durur ve akletme (taakkul) kavramı
etrafında hüküm, tasavvur, tasdik terimlerini inceledikten sonra kıyas, istikra, temsil ve nazar
bahislerini özetler. Beyzâvî, bu giriş bilgilerinden sonra ilk bölümde mümkinât başlığı altında
Râzî’de umûr-ı âmme bölümüne tekabül eden ontolojik kavramları ele alır. Yine Râzî modeline
uygun olarak mümkinât bölümünün diğer başlıkları arazlar ve cevherler şeklindedir. Kitabın
ikinci bölümü ilahiyât bahislerine ayrılmıştır ve burada Allah’ın varlığı, sıfatları ve filleri özlü
bir şekilde anlatılır. Beyzâvî eserinde son olarak nübüvvet, haşir, ceza ve imamet bahislerini
müzakere eder.498 Bu eser üzerine yazılan çok sayıda şerh arasında özellikle Şemseddin elİsfahânî’nin (ö. 749/1349) şerhi büyük bir ilgiye mazhar olmuştur.
Adududdin el-Îcî (ö. 756/1355) de bilgiye ulaştıran yöntem, meselelere yaklaşım ve
konu tasnifi bakımından Râzî’nin önde gelen takipçilerinden biri arasında yer alır. Onun elMevâkıf adlı eseri Râzî’nin, el-Mülahhas, el-Mebâhisü’l-meşrikıyye ve el-Muhassal adlı

493 Âmidî’nin el-Me’âhiz ‘ale’r-Râzî adlı eseri el-Metâlibu’l-‘âliye’nin muhtasarıdır. Emrullah Yüksel, “Âmidî,

Seyfeddin”, 58.
494 M. Sait Özervarlı, “Âmidî’nin İki Yazma Eseri Işığında Felsefe-Kelam İlişkisi”, s. 327-330.
495

Jules Janssens, “Al-Āmidī and Integration of Philosophy into Kalam”, s. 305-322. İlyas Çelebi, “Ortaya
Çıkışından Günümüze Kelâm İlminde Konu Problemi”, s. 19-22.
496 İbn Haldûn, Mukaddime, III, 35.
497 Altaş, Fahreddin Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi, s. 88-90.
498 Beyzâvî, Tevâliü’l-envâr, 75-247.
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eserlerindeki tertip, mesele ve üslubu zirveye vardırmıştır. Râzî ve Âmidî’den itibaren “madûm
ve hâl” kavramlarından söz etmeye başlayarak mevcûd teriminin sınırlarını zorlayan
mütekellimûn, Îcî ve Cürcânî gibi âlimlerin de içinde bulunduğu cem ve tahkik döneminde
kelam ilminin konusunu mâlûmu bilme şeklinde ifade etmiştir.499 Îcî, de el-Mevâkıf’ta Râzî gibi
en yüce ilim olma payesini kelam ilmine ait görmüş500 ve nazarî düşüncede bu yaklaşım
geçerlilik kazanmıştır. Zira Sünnî coğrafyayı dikkate aldığımızda artık “İbn Sînâcı anlamda
metafiziğin” diğer ilimlere ilkelerini veren en üst ilim olması gibi bir iddia gündeme
gelmemiştir. Aksine kelam ilmi dinî ilimlerin tümünün kendisinde son bulduğu en üst ilim
olarak yaygın bir kabul görmüştür. Bu yaklaşımın tezahürlerini el-Mevâkıf şerhleri ve bilhassa
Seyyid Şerif’in Şerhu’l-Mevâkıf’ı üzerine yazılan haşiyelerde çok güçlü bir şekilde görmek
mümkündür.

Mesela

Seyfüddin

el-Ebherî’nin

(ö.

800/1397)

Şerhu’l-Mevâkıf’ın

mukaddimesindeki görüşleri dikkat çekicidir:
“(...) Sonra ilimler arasında alt disiplinlerin çokluğu ve derece bakımından üstünlüklerine karşın
Yüce Allah’ın zât-ı mukaddesini, birliğini, âli sıfatlarını ve O’nun övgüsünü, dinî akidelerin
ispatlanmasıyla ilgili olması ve dinî kaidelerle ilişkili olması bakımından diğer bilinenlerin
hallerini araştıran kelâm ilmi, mevki bakımından büyük bir ilimdir; ve o, semeresiyle övülen bir
ilim olarak ilimler arasında derece bakımından en üstünü, katkı olarak en verimlisi, saygınlık
olarak en yetkini ve İslâmî ilimlerin reisidir.501

Bu ifadelere paralel olarak Fenârîzâde Hasan Çelebi’nin (ö. 886/1481) Seyyid Şerif’in
Şerhu’l-Mevâkıf’ı üzerine yazdığı haşiyedeki görüşleri de önemlidir:
“(...) dinî ilimler arasında konumu bakımından en yücesi, sunduğu deliller bakımından en güçlüsü,
yapısı açısından en sağlamı ve açıklayıcılığı noktasında en belirgin olanı kelam ilmidir.”502

Îcî’nin öğrencilerinden olan Sadüddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390) de bu bağlamda
üzerinde durulması gereken isimlerden biridir. Teftâzânî’yi de bu çizgide görme imkanını bize
sunan onun bilgiye ulaştırmada benimsediği yöntemi, bununla bağlantılı olarak konuları ele alış
biçimi ve Şerhu’l-Makâsıd’daki konu tasnifidir.503 Teftâzânî, el-Makâsıd ve kendi şerhi olan
Şerhu’l-Makâsıd’da müteahhirûn kelamcılarının bazı felsefî konuları gerçeği bütün yönleriyle
ortaya koyma düşüncesiyle kelama kattıklarını ifade eder. Ona göre âlimler, filozofların dine
499 İlyas Çelebi, “Kelâm İlminde Konu Problemi”, s. 24.
500 Râzî, Nihâyetü’l-‘ukûl, SK, Ragıp Paşa 596, 1b-2a; Îcî, el-Mevâkıf fî ilmi’l-kelâm, I, 4.
501

Seyfüddin el-Ebherî, Şerhu’l-Mevâkıf, SK, Carullah 1235, 2a.

502

Molla Fenârî, Hâşiye alâ Şerhi’l-Mevâkıf, SK, Süleymaniye 762, 1b; Hacı Beşir Ağa 395, 1b.

503 Şükrü Özen, “Teftâzânî”, s. 302.
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aykırı görüşlerini cevaplandırma gayretleri içinde olmuşlar, bu görüşleri iyice anlayıp
çürütebilmek için de felsefeden kelama çok şeyi dâhil etmişlerdir.504 Teftâzânî felsefe
konularının kelam bünyesine dâhil edilmesini bir ihtiyacın sonucu olarak görmekte,
müteahhirûn kelamının oluşum süreci ve neticesini anlatırken bu tür konuların kelam eserlerine
dâhil edilme gerekçesi üzerinde durmaktadır. Şerhu’l-Makâsıd’ın içeriğine bakıldığında
Râzî’nin el-Muhassal’ı, Kadı Beyzâvî’nin Tavâli‘ü’l-envâr’ı ve Îcî’nin el-Mevâkıf’ı arasındaki
benzerlik açık bir şekilde görülecektir. Nitekim felsefî konuların geniş yer tuttuğu bu eser de
öncekiler gibi bilgi nazariyesi, tabiiyyât ve metafizik konularına ayrılmıştır.
Bu çerçevede son olarak üzerinde duracağımız isim Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413)
olacaktır. Yukarıda kısaca üzerinde durulduğu gibi VII/XIII. yüzyıldan itibaren tümel
disiplinler arasındaki ilişkinin tesisi hatırı sayılır ölçüde Râzî’nin eseridir. Kelam ve felsefe
arasındaki ilişki bakımından Râzî’nin etkisini daha ileri taşıyan Kadı Beyzâvî ve Adududdin
el-Îcî iken, bu geleneği zirveye vardıran isim Cürcânî olmuştur. Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ı,
Fahreddin Râzî ve sonrasında yetişen muhakkik kelamcı ve filozofların teorik kavrayışını
yansıtan bir eserdir. Cürcânî’nin başarısı, Îcî’nin el-Mevâkıf’ını istidlal yöntemini kullanan
tümel disiplin mensuplarının ortak birikimini temsil eden bir klasiğe dönüştürmesidir.505 Râzî
ve Îcî ile devam eden çizgiyi Cürcânî’ye getirdiğimizde göreceğimiz en önemli benzerlik kelam
ilminin tümel bir disiplin olarak ilimler hiyerarşisinin başında bulunması ve yöntem olarak da
tahkîke yüklenilen misyonu en olgun bir şekilde eserlerinde uygulamasıdır. Cürcânî, Îcî’nin
kelam ilminin en üst ilim oluşuna dair ifadelerine getirdiği izahlarda kelamın dinî veya aklî
ilimlerde açıklanan bir ilkesi olmadığını söylemektedir. Bu durum mantık konularının da kelam
ilminden bir parça sayılması anlayışını beraberinde getirmiş ve bu düşünceyle tutarlı bir şekilde
kelam ilminin konusu mantık bahislerini de kapsayan malûm olarak ifade edilmiştir.506

504 Sadüddin et-Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, I, 28-29.
505 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I, 18.
506 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I, 47, 50-51.
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BÖLÜM SORULARI
1. Fahreddin Râzî’nin el-Mülahhas ve el-Mebâhisü’l-meşrikıyye gibi eserlerinde varlıkla ilgili genel
kavramları ele aldığı bölüme ne ad verilir?
A. el-Umûru’l-âmme
B. Cevher
C. Araz
D. Nazar
E. İlâhiyyât
2. “Fahreddin Râzî sonrası nazarî düşüncenin en önemli kavramlarından biri olan .............................in savunulan
bir görüşü esasından dikkate alarak ve onun ortaya çıkış şartlarını ve ne işe yaradığının farkında olarak yeniden
düşünmek; bunun neticesinde de o görüş hakkında bir kanaat beyan etmek, onu benimseyip sürdürmek veya
reddederek terk etmek olduğunu söylemek mümkündür.”
Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram nedir?
A. tesbit

B. fikr

C. tahkik

D. temsil

E. teşbih

3. Fahreddin Râzî’nin son dönem eserlerinden olan tefsirinin adı nedir?
A. Tefsîrü’l-menâr
B. Envârü’t-tenzîl
C. Esrârü’t-te’vîl
D. et-Tefsîrü’l-kebîr
E. Keşfü’l-hakâik
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4. Fahreddin Râzî’nin doğup büyüdüğü ve nispet edildiği şehir neresidir?
A. Nişabur
B. Rey
C. Taberistan
D. Razgrad
E. Râzistan
5. Aşağıdakilerden hangisi Fahreddin Râzî’nin felsefe ve kelam alanındaki eserlerinden biri değildir?
A. el-Muhassal
B. el-Mebâhisü’l-meşrikıyye
C. Şerhu’l-İşârât
D. el-Metâlibü’l-âliye
E. el-Mahsûl

CEVAPLAR: 1 A, 2 C, 3 D, 4 B, 5 E

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Râzî’nin kelam ve felsefe sahalarındaki en önemli etkilerinden biri, bu iki geleneği çok
iyi bir mukayeseye tâbi tutmasıdır. Râzî’nin bu mukayeseli yöntemi, onun her iki tarafın
delillerine son derece vakıf olduğunu ve bu delilleri serdetme hususunda ne derecede başarılı
olduğunu gözler önüne sermektedir. Tekâfüü’l-edille olarak bilinen bu yöntemin amacı bir
konudaki görüşlerin bahs ve nazar yoluyla tahkîk edilmesidir. Râzî’nin el-Mebâhisü’lmeşrikıyye’nin girişinde belirttiği gibi, meseleleri kendi yöntemine göre oluşturduğu başlıklar
altında kendine has bir şekilde incelemesi, sonrasında yazılan eserlerdeki tasniflerini de büyük
oranda etkilemiştir. İbn Sînâ felsefesinin temel meselelerinin Râzî tarafından ifade edildiği
şekilde harmanlanmasından sonra onun yöntemi tüm boyutlarıyla işlerlik kazanmış, Siraceddin
Urmevî, Adududdin Îcî, Seyyid Şerif Cürcânî, Molla Fenârî gibi düşünürlerin temsil ettiği çizgi,
ilim çevrelerinde medresede talim edilmesinin avantajıyla en yaygın ve en etkin geleneğe
dönüşmüştür. Bu derste kısaca Râzî düşüncesi ve bu düşüncenin önemli simalarına temas
edilmiştir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Geç dönem İslam düşüncesi, İbn Sina, Gazali, Fahreddin Razi, Nasireddin Tusi ve İbn
Arabi gibi güçlü düşünürlerin etkisinde kalmış ve zaman içinde felsefe, kelam ve hatta
tasavvufun tartışma alanları, metodları ve ıstılahatının içiçe geçtiği bir ilmi atmosfere
evrilmiştir. Bu mecz veya içiçe geçişin rahat gözlemlenebileceği dönemlerden biri de 17.yüzyıl
ve sonrası İran'ıdır. Safevi idarenin etkisini garantilediği 17. yüzyıl İran'ında bir tür kaynaklaradönüş ve rönesans dönemi yaşandığı düşünülmektedir. Bu dönemin önde gelen isimlerini
İsfahan okulu altında listeleyebiliriz. Bu bölümde İsfahan okulu mensublarından Mir Damad
ve Molla Sadra düşünce sistemleri ele alınacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Geç Dönem İran
Felsefesi
ve
İsfahan Okulu

Kazanım

Sentez dönemi
felsefesine dair
iki örnek isim:
Mir Damad ve
Molla Sadra
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Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konu ile ilgili
okuma metinleri
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar


İsfahan Okulu



Hikmet



Sermed



zaman



Hudus-i dehri



Asalet-i vucud



Hareket-i cevheri
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14. GEÇ DÖNEM İRAN FELSEFESİ VE İSFAHAN OKULU
Geç dönem İslam düşüncesi, İbn Sina, Gazali, Fahreddin Razi, Nasireddin Tusi ve İbn Arabi
gibi güçlü düşünürlerin etkisinde kalmış ve zaman içinde felsefe, kelam ve hatta tasavvufun
tartışma alanları, metodları ve ıstılahatının içiçe geçtiği bir ilmi atmosfere evrilmiştir. Bu mecz
veya içiçe geçişin rahat gözlemlenebileceği dönemlerden biri de 17.yüzyıl ve sonrası İran'ıdır.
Safevi idarenin etkisini garantilediği 17. yüzyıl İran'ında bir tür kaynaklara-dönüş ve rönesans
dönemi yaşandığı düşünülmektedir. Bu dönemin önde gelen isimlerini İsfahan okulu altında
listeleyebiliriz. Bu bölümde İsfahan okulu mensublarından Mir Damad ve Molla Sadra düşünce
sistemleri ele alınacaktır.
İbn Sina'nın etkisi ile varlık ve mahiyet, İbn Sina sonrasında da felsefenin ana tartışma konuları
arasında yer almaya devam etmiştir. Sühreverdi ve İbn Arabi'nin etkisi ile bilginin kaynağı
olarak istidlal (akıl yürütme) metodunun yanında öznel ve doğrudan bir bilgi türü olan keşfi
bilgi de kaynak olarak görülmeye başlanmıştır. Varlık ve mahiyet arasındaki ilişki, daha sonra
bu iki kavramdan hangisinin öncelikli olduğuna dair kamplaşmalara yol açmıştır. İsfahan
okulunun kurucularından Mir Damad, mahiyetin öncelikli (asaletü'l-mahiyye) olduğunu
savunurken, öğrencisi olan Molla Sadra varlığı önceleyen bir sistem kurmayı tercih etmiştir.
Diğer taraftan, bilgi bahsinde keşfi bilginin önemsenmesi konusunda İsfahan okulunun
Sühreverdi- İbn Arabi çizgisini takibettiği söylenebilir.

14.1. Mir Damad (1041/1631)
İsfahan okulunun belki de en önemli ismi olan Mir Damad, 1543/950, Esterâbâd'da dünyaya
geldi ve 1041/1631'de Kerbela yolunda vefaat etti. Molla Sadra, Şemsuddin Gilânî, Mir Levhî,
Zulâlî Hansarî (şair),Seyyid Ahmed Alevi (Şifa şarihi), Molla Halil Kazvînî (Kâfî şarihi),
Kutbuddin Eşkivârî öğrencileri arasında zikredilmektedir.507
Mir Damad, ilimdeki derecesi ve etkisi itibari ile ‘muallim-i sani’ ismi ile de anılmıştır.
Şiirlerinde ‘İşrak’ mahlasını kullandığı da kaynaklarda zikredilir. 1543/950 yılında
Esterâbâd’da dünyaya gelmiştir. Önemli bir ailenin mensubu olarak iyi bir eğitim almıştır. Zira
babası, Muhakkik-i sani/Karakî olarak bilinen Ali b. Abdulâlî’nin damadıdır ve ‘Damad’ lakabı
babası sebebi ile kendisinde devam etmiştir.

S. H. Nasr, 'Orta-Yolcular', İslam Düşünce Tarihi ed. M.M. Şerif, İstanbul: İnsan Yayınları,
1991 içinde, s. 135.
507
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Mir Damad, Meşhed’de büyüdü ve eğitim gördü. Kazvin ve Kazan’da bulundu. Daha sonra
İsfahan’a geldi. Burada döneminin önemli bir çok ismi ile tanışma ve yazışma imkanı oldu.
Döneminin önemli filozof, matematikçi, fakih, müfessir ve muhaddisi olarak dikkat çeken Mir
Damad, özellikle Mir Findiriski ve Şeyh Bahai ile olan arkadaşlıkları ile de önemlidir.
1041/1631 yılında kutsal mekanları ziyareti için çıktığı yolculukta, Kerbela yolunda vefat etti.
Kabri Necef’tedir.
Mir Damad, döneminin önde gelen bir ismi olmasının yanında, iki özelliği ile dikkat çeker.
Birincisi eserlerinin içeriği ve düzenleme biçimidir. İkincisi ise zamana dair düşüncesidir.
Felsefe tarihi açısından yunan akılcılığı ile yemâni hikmet anlayışını birleştirmesi açısından
önemlidir. Kendi felsefe sistemine zaman zaman “Yemâni Hikmet” olarak isim verir. Yemâni
hikmetin kaynağı vahiy ve işraktir. Yemin ile günesin doğusu ve nurun ve israkin kaynağına da
atıfta bulunulur.508 İbn Sinacılığın önemli bir görüş olarak varlığını sürdürmesinde etkili
olmuştur. Sühreverdi’nin kurucusu olduğu işraki sistemden de önemli oranda etkilenmiştir. İbn
Sina’nın varlık-mahiyet ayrımına, daha sonra Sühreverdi’nin ışıklar hiyerarşisi ile varlığın
kavram oluşunu öne çıkarmasının doğurduğu “varlık mı mahiyet mi önceliklidir?”
tartışmasında mahiyetin önceliğini savunması önemli olmuştur. Daha sonra varlığın asaletini
felsefesinin temel taşı yapacak olan en ünlü öğrencilerinden Molla Sadra da ilk dönemlerinde
hocasının etkisinde kalarak mahiyetin asaletini savunmuştur.
Mir Damad, varlık zincirini, bir yönü ile tecellinin Tanrı'nın zatından uzaklaştığı “iniş”, diğer
yönünde ise tecellinin aslına dönüş yaptığı “çıkış” ile gerçeklesen bir daire olarak tasvir eder.509
İniş zinciri beş dereceden oluşur: 1. Saf akıllar derecesi 2.Feleki nefisler 3. Tabii nefisler ve
feleklerin arketipleri, gezegenler, dört tabiat, unsurlar ve bileşiklerin derecesi 4. Cismani form
derecesi 5. Heyula derecesi
Rücu zinciri de beş tabakadır: 1.Mutlaka cisim 2. Unsurların birleştiği bileşik cisimler 3.
Bitkiler 4. Hayvanlar 5. İnsanlar
Hikmet geleneğinden beslenen düşüncesi, onun küçük ve büyük alem tasavvurlarında da
kendisini gösterir. İnsan, küçük bir alemdir. Büyük alem ise insan gibi akıl sahibi kabul edilir.
Küçük ve büyük alemler, bir arada, her bir varlığın bir kelime ya da harf olduğu ilahi kitaptır.

508
509

a.y.
a.e. 138-140.
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Mir Damad'in belki de en etkili olmuş düşüncesi zaman teorisidir. Onun zaman anlayışı,
temelde Tanrı'nın ezeliliği ve âlemin sonradanlığına (hudûs) dair sorunları çözmeyi hedefler.
Buradaki önemli sorulardan biri sudur: Tanrı zamanın içinde mi dışında mıdır? Hakikat üç
ontolojik aşamaya ayrılır: Zaman, Dehr, Sermed. Dehr ve Sermed sonsuzlukla ilgilidir.510
Sermed mutlaka anlamda ezelidir. Sabit olana dairdir. Değişenler ve sabit olan ile irtibat alanını
içeren zamanla ilgili kavram dehrdir. Tanrı'nın sıfatları ve isimler, ile ideler, bir yönleri ile
dünyanın idarecileri olarak değişimin alanıdırlar; değişim dünyasının oluşumuna örneklik teşkil
eden ve oluşumlara ilke eden yönleri ile ise sabitlik alanı olarak görülebilirler.
Değişkenlerin kendi aralarındaki etkileşimin alanı ise zaman olarak vazedilir. Zaman alanı
içinde tanımlananın dehri olanda, dehri alanda olanın ise sermedi alanda varlıkları yoktur. Yine
daha yüce olan alan, bir altındaki alanın nedeni olarak tanımlanır. Buna göre, sermed, dehrin
nedeni; dehr ise zamanın nedenidir. Tanrı'nın zatı ise her şeyin nedenidir. Bu şekilde ontolojik
alanlar olarak üç farklı zaman kavramı önererek Mir Damad, hem alemden tamamen
soyutlanmayan ve dolayısıyla deist bir Tanrı algısına yol açma tehlikesi olmayan, hem de alem
ile benzer görülüp teşbihe düşerek tanımlanan bir Tanrı düşüncesinden uzak durmuştur. Peki,
alemin yaratılışı bu durumda nasıl açıklanmaktadır? Mir Damad öncesi alemin yaratılışı ve
sonradan oluşuna dair temel iki görüş filozof ve mütekellimlere ait idi. Mütekellimlere göre
alem zaman içinde yaratılmış (hudus-i zamani) idi, filozoflar ise sudur teorileri gereğince
zaman içerisinde yaratılışı temellendirememekte idiler. Onların görüşüne göre (hudus-i zati)
Tanrı ile sonradan varolanların farkı zamansal olarak değil de, zat itibari ile vazedilmekte idi.
Mümkün oluşun mantıksal zorunluluğu olarak alemin sonradanlığı temellendirilmekte idi. Mir
Damad’in zaman ile ilgili kavramlarının da ele verdiği gibi, ona göre her iki açıklama da
yetersizdir. Zaman içinde yaratılış yerine zaman-dışı ve fakat tanrısal alan içerisinde yaratılışı
yerleştirir. Bu görüş, “hudus-i dehri” olarak ünlenmiştir.
14.2.1.Molla Sadra'nın Varlık ve İnsan Anlayışı
Sadru’l-müteellihîn olarak da isimlendirilen Molla Sadra, Şiraz'da dünyaya geldi. Önce
yaklaşık olarak 1000\1591 yılında Kazvin'e, daha sonra 1006\1597 yılında İsfahan'a gitti.
Felsefe, teoloji, hadis ve tefsir eğitimi aldı. Babasının ölümü üzerine ve eğitimini
tamamladıktan sonra 110\1597 yılında Şiraz'a döndü. Muhtemelen bu dönemde Şiraz'da
evlendi. Döneminde etkili olan felsefe karşıtı hareketler sebebi ile Kum yakınlarında Kehek'te
beş yıl kadar inziva hayatı yaşadıktan sonra Kum'da eğitim vermeye başladı. Daha sonra Şiraz'a
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döndü ve 1040\1630 yılında Medrese-i Han'da ders vermeye başladı. Yürüyerek çıktığı hac
yolculuğunda, Basra'da 1050\1640-1 ya da 1045\1635-6 yılında vefat etti. Mezarı Necef'tedir.
Son yazdığı eserler 1044\1635 tarihlidir.
Molla Sadra, İbn Arabi, Sühreverdi ve İbn Sina'nin görüşlerini temel İslamî ilimlerin de
süzgecinden geçirerek, İbn Sina ve Gazali sonrasında İslam felsefesinde öne çıkmış konu ve
sorunları revize etmis ve son dönem felsefesinin en önemli sentezlerinden birini ortaya
çıkarmıştır. Pek ön plana çıkarılması alışıldık olmasa da, Sadra felsefesinde Antik düşüncenin
ve Helen felsefesinin, özellikle Yeni Eflatuncu düşüncenin etkisi önemlidir. Onun felsefesinde
Gazali’nin

filozoflara

getirdiği

eleştirilerde

gündeme

gelen

meselelerin

çözüme

kavuşturulmasının önemsenmesi diğer bir husustur. Bu sebeple, bilgi, insan ve nefse dair
görüşleri, varlık anlayışına getirdiği yenilikle beraber aynı zamanda bir yeniden yorumlamayı
da hedeflemektedir. Öne çıkan ve Sadra felsefesinin ayırıcı ilkeleri olan görüşleri şunlardır:
Asalet-i vücud (varlığın önceliği), Teşkik (varlığın aşama ve farklı derecelerde tezahür eden tek
bir hakikat oluşu), Hareket-i cevheri (cevherin değişimi), nefis tanımı ve haşir konusundaki
yaklaşımı.
Molla Sadra geniş bir literatür ortaya koymuş, kelam, felsefe ve tasavvuf yanında İslami
ilimlere dair de yazımı bulunmaktadır. Bazı eserleri şu şekilde listelenebilir:
Şerhu Usûli’l-kâfî, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Kerîm, Kitâbü’l-Mebde’ ve’l-me‘âd, , El-Haşriyye, Hudûsü’lalem, Kitabü’l-Meşâ’ir, El-hikmetu'l-mutealiyye fi Esfârü-l-akliyye el-erbaa, Şevâhidü’r-rubûbiyye
fi’l-menâhici’s-sülûkiyye,Ta‘likât ala İlahîyyat-i Şifâ, İksîrü’l-ârifin fi ma‘rifeti’l-hakkı’l-yakin,
,

Ünlü eseri Esfâr'ul-erbaa'nın son cildinde kendi felsefesini şöyle özetler511
1. Varlık, temel ilkedir. Mahiyet, arazî bir özelliktir, varlığa bağımlı bir varlık sahibidir.
Varlığın hakikati ve varlığın kavramı birbirinden farklıdır. Kavram olarak varlık, bir mahiyet
ya da zihnî varlıktan farksızdır ve varlığın hakikatini yansıtamaz.
2. Mahiyet değil, varlık, bireyleşmenin ilkesidir.
3. Varlık tek bir hakikattir ve fakat dereceli olarak ve şeylerde farklı tezahürlerle ortaya çıkar.
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4. Varlığın dereceliliğinin bir neticesi olarak, cevherler de hareket halindedir ve sabit ya da
durağan olamazlar.
Sadra felsefesinin en önemli ilkelerinden birisi “asaletu’l-vücud”dur. Asalet, üç şekilde
anlaşılabilir. Birinci anlamı ile asâlet, mâhiyet ve varlığın zihnî bir ayrım oluşuna dayanır. Dış
dünyada bu ikisi bulunmazlar. Dış dünyada bulunan sadece varlıktır. İkinci anlam zihnî varlık
tanımında da kullanan, etki sahibi-eser bırakmak ile ilgilidir. Asâlet, menşe-i asar yani
etkilerin kaynağı olmaktır. Asâletin üçüncü anlamı, bizzat mevcut olmaktır. Bu durumda var
olanın (mevcud) soyutlanması (intiza‘) için ya da var-olanın (mevcud) ona (varlığa)
hamledilmesi için başka bir durumun ona ilişmesine ihtiyaç yoktur.
Üçüncü anlamı ile asalet, varlığın kavram (mefhumu) ve hakikati arasındaki ayrım ile de
irtibatlıdır. Bir kavram olarak varlık, zihnidir ve Sühreverdi’nin eleştirisini haklı çıkaracak
şekildedir. Fakat varlığın hakikati dinamiktir, itibarî ve zihni değildir.
Varlığın önceliği, varlık mı yoksa mahiyet mi önce gelir? Tartışması ile irtibatlıdır. Varlığın
mahiyete takaddümü, onun asıl olması anlamındadır, yoksa varlığın mahiyeti oluşturan bir
etken olmasındaki gibi iki varlığın birbirini etkilemesi değildir. Gerçekte yalnızca varlık
vardır, mâhiyet bir gölgenin varlığı gibi varlığa bağlıdır. Bu sebeple varlık kendinde var iken
mâhiyet arazî bir varlık sahibidir.
Düşünürün en önemli eserlerinden olan Meşâir’de varlığın üç mertebesi verilir (Meşâir,
s.42). Bunlardan birincisi “başka hiçbir şeye dayanmayan, her hangi bir şeyle sınırlanmayan,
kendisi her şeyin ilkesi olan”dır. İkincisi “başka bir şeye bağlı olan, akıllar, göksel nefisler,
basit doğalar (sıcaklık soğukluk kuruluk nem), göksel cisimler ve maddî cevherler, ukûl,
nüfus, tabâyi‘, ecrâm, mevâdd”dır. Üçüncüsü, “munbasıt varlık”tır. Onun, aklî mâhiyetler ya
da küllî tabiatların kapsamasından farklı olan kapsam ve yayılması, bireysel somut varlıkların
(heyâkil-i âyân) heyâkilini ve mâhiyetleri kapsar. Arifler, bu varlığa, “ve rahmetî vesiat külli
şey’”den iktibas ile “nefesu’r-rahman” ismini vermişlerdir.
Molla Sadra (ö.1641) sistemi varlık kavramı çevresinde şekillenmiştir. Her ne kadar Sadra,
hayatının erken dönemlerinde varlığı mahiyete ikinci görmüşse de, sonrasında asaletu’lvucüd, onun sisteminin temel ilkesi olmuştur.
Asaletu’l-vucüd, her hakikatin hakikatini varlıktan aldığını, hakikate dair diğer bütün
kavramların varlığa nisbetle ikincil olduğunu ifade eder. “Hikemî kaidelerin esası varlıktır. İlahî
meselelerin zemini (mebnâ) varlıktır. Tevhid ve Meâd ve ruh ve bedenin haşri onun
etrafındadır...” 512
512
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Onun felsefesinin asalet ilkesinin merkeziliğinin ne anlama geldiği, nihai implikasyonları ile
incelenerek tekrar gözden geçirilmesi gereken bir husustur. Felsefenin muhtelif alanlarına ve
tartışmalarına asaletu’l-vucüd ilkesi yansıtıldığında, bilgi, insan, alem ve Tanrı hakkındaki
sorular aynı kalabilir mi? Yoksa bu ilke felsefi tartışmalara radikal bir yön verici etkiye sahip
olabilir mi? Molla Sadra düşüncesini tanımlar halde kullanılan diğer bazı prensipler de asalet
ilkesi ile irtibatlandırılabilirse, asalet ilkesinin köklü biçimde felsefeyi dönüştürme potansiyeli
öngörülebilir. Varlık, tek tek varolanların her birinin teşahhusunun ilkesidir. Her bir varolan,
varlıkları aracılığıyla diğer mevcutlardan ayrılır, temeyyüz ederler. Ancak diğer açıdan her bir
varolan tek bir hakikatten pay alarak tahakkuk eder. Bu anlamda ise varlık, kesretin ardındaki
ilkedir.
Ayrımı açıklamada kullanılan madde, arazlar, fasıl, suret ya da mahiyet gibi kavramların hepsi
varolanların varolmalarından kaynaklanan ikincil durumlardır. Varlık varolduğu için mahiyet
vardır, aynı şekilde varolan şeyin varlığı sayesinde onun faslından bahsedebiliriz. Sadra, diğer
tüm hakikatler varlıktan kaynaklanır derken bunu anlatmaktadır. Bu sistemde varlık, içi boş bir
kavram olmaktan ziyade tüm kavram ve gerçekliklerin kaynağı olan bir ‘içi dolu’ hakikattir.
Alemdeki her bir varlığın tek bir hakikati taşıyıcı olarak kurgulanan bir hakikattir. Böylesi bir
evrende, çokluk nasıl mümkün olmaktadır? Bir açıdan teşkik diğer açıdan (mevcut ve vucud
arasındaki irtibatı açıklamada kullanılan) inbisat bu bağlamda zikredilmelidir. Munbasıt varlık,
Meşair kitabında şöyle anlatılır:
“Bu varlık, evrenin varlığının, onun canlılığının, gökler ve iki dünyaya yayılan nurunun ilkesi
ve kaynağıdır. Ve o, her şeyde o şeye göre bulunur. Akılda akıldır, nefiste nefis ve tabiatta
tabiat, cisimde cisim, cevherde cevherdir, yerde yerdir. Onun İlahî zata nisbeti, duyulur ışığın
ve ışınların gökler ve yer üzerinde ışımasının güneşe nisbeti gibidir. O, küllî mefhumlar ve aklî
mefhumlar gibi kendisi ile câilin ca’li ve etkisi tesir etmeyen isbatî râbıtî bir varlığa sahip
değildir.’513
Sadra’nın evreni, tek hakikat olan varlığın muhtelif yoğunluklarla ya da Mükemmel varlığa
muhtelif uzaklık-yakınlık ile aşamalanan varlıklardan oluşur. Bu aşamalılık, teşkiktir.
“Varlıkların mevcudiyetlerinde de mertebeler bulunur, vücûdun neş’eleri farklı farklıdır. Bazısı
daha tamam ve kamil, bazısı eksik ve alçaktır. İlahî, aklî ve nefsî ve tabî neş’e gibi. Her neş’enin
kendi neş’esine uygun ahkâm ve levâzımı bulunur”514. Herbir varolan kendine has varlık
derecesinde tahakkuk ettiği için diğer varlıklardan ayrılır. Her bir varolan aynı Hakikatin
513
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muhtelif bir derecesi olarak tezahür ettiği için, diğer varolanlarla varlıkta ortaktır. “Varlık,
bütünüyle nevilerinin farklılığına (tebâyün), mâhiyetlerinin fertlerine, cins ve fasıllarının
hakikat ve cevher olarak çeşitliliğine (tehâlüf) rağmen tek bir cevherdir. Onun yüksek ve düşük
makam ve dereceler sahibi tek bir zatı vardır.”515
Tek bir hakikatin aşamalarından oluşan bu evren algısı, insan ve bilgi anlayışını da
etkileyecektir. İnsan ve bilgi de varlığın modları olarak kabul edilecek, varlık gibi teşkike konu
olacaktır. Mekanik olarak böylesi bir evren anlayışının açıklanabilir olması için, (daha çok fizik
alemle irtibatlı ele alınacak olan) bir ilkeye daha ihtiyaç vardır: cevheri hareket. Sadra’nın
evreninde sadece her bir varlık farklı bir derecelilik ile tahakkuk etmez, her bir varlık aynı
zamanda sürekli bir aşamadan başka bir varlık aşamasına hareket etmektedir. Her varolan
varolduğu andan itibaren cevherinde dönüşüm yaşamaktadır. Sadra buna hareket-i cevheri
ismini vermektedir. Yine bu ilke de insan anlayışı açısından önemli olacaktır. Zira her bir insan
farklı bir varlık derecesini işgal etmekte ve fakat sürekli bu işgal ettiği varlık derecesi
değişmektedir.
Şimdi bu verili zeminde Sadra’nın insan kavramını detaylandıralım:
Molla Sadra'da insan, varlık, bilgi, hareket, irade birbirleri ile ve nesneleri ile birlikte
anlaşılması gereken kavramlardır. Varlık başlangıç ve sonu itibarı ile insana ve aleme dair tüm
bahislerde esas teşkil eder.516
Esfar kitabının nefis bahsini incelediği dördüncü seferin başında Sadra, nefsi, kabul edicilik
üzerinden tanımlar. Unsurlardan oluşan maddesel yapı, kendisine ruhu ve canlılığı kabul
edebilen bir yapıdır. Hayatın etkilerinden ilk ortaya çıkanlar beslenme, büyüme iken sonrasında
hissin canlılığı ve hareketin canlılığı ve en son da ilmin ve temeyyüzün canlılığı ortaya
çıkarlar.517 Hayatın bu zikredilen türlerinin her birinin kemal formları vardır ki bunların etkileri
de maddeden taşar. Bunu sağlayan hayatın kendisine hizmet eden aracılarıdır. İşte bu yapıya
nefis ismi verilir ve en altta olanı bitkisel, en üstün olanı ise nutkidir (rasyonel akıl). Üç tür için
de nefis kelimesinin kullanılması aslında onları kapsayan bir ortak tanım bulunmasından ve
manalarının zati müşterek olmasındandır.
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Molla Sadra nefsin kemal üzerinden tanımlanmasının suret üzerinden tanımına göre daha uygun
olduğunu söyler. Metnin başında518 idraki infiali olan ve hareketi fili olan birer durum olarak
tanımlar. Ancak dikkatli bir Sadra okuması her ikisinin de fili olarak anlaşılmaya müsait
olduğunu gösterir. Bunun için klasik epistemolojide infiali olarak kabul edilen duyu algısı
sürecinin Sadra tarafından aktif bir süreç olarak anlatımı delil teşkil edecektir.
Sadra’nın psikolojisi monisttir. Bunun örneklerine hayvani ve nebati nefsi açıkladığı
kısımlarda, özellikle Esfar'da İbn Sina'nın askıda adam düşünce deneyini anımsatan ve Sadra
tarafından Usulucya yazarlarına atfedilen bir içe bakış durumunu (maddesel olmayan ben ve
doğrudan ben bilgisi) hayvani nefsin tecerrüdünü isbat ettiği bölümde, ve İksir kitabında cansız
varlıklardan bahsettiği bölümlerde görürüz. Sadra, hayvani nefsin tecerrüdünü açıklamaya özel
bir fasıl ayırır. Hayvanların bilgi sahibi olmasını, korkma vs eylemleri üzerinden açıklar. Ona
göre bilgi sahibi olmak, bir derece tecerrrüdü içerir. Yine hayvanlar süreklilik içerisinde
kendilik bilgisine sahiptirler.519 Onun türlere ve türlerin gayri cismaniliğine bu kadar rahat
işaret edebilmesinin ardındaki sebeb, hiçbir nefsi açıklamak için tek başına bedeni merkeze
almanın yeterli olmayacağı gerçeği yatar. O yüzden 'nefsani ve hayvani nefsin cisim olmadığı
açıktır'.520
Farklı nefis türleri arasında zıtlık yoktur ve evrilen canlılar gittikçe daha kamil hale gelirler.
Her bir türün gayesi kendi kemalidir.521 Böylece her bir varlığın eylemi ancak iyiye doğru
olmakla tanımlanır.522 Bu iyiye ve faydalıya zorunlu biçimde yöneliş, tabii canlılar için söz
konusudur.
Bir biçimde burada zikredildiği kadarıyla türün türe özel kemale yönelmesi ve farklı nefis
türlerinden oluşan canlıların birlikleri iddialarında Sadra’nın sistemi, sıradan bir meşşai
niteliklere sahip görünebilir. Ancak Sadra’nın nefsin birliğine dair iddiası çok daha şiddetlidir.
Öncelikle Sadra’nın tanımladığı nefis, büyük varlık skalasında maddesel olanlar ve olmayanlar
arasında boşluk varsayarak ve kırılmış biçimde incelenmez. Yukarıda da ima edildiği gibi
bitkisel nefis de hayvani nefis de tek bir hakikatin farklı derecede tezahürlerinden ibarettir. Yine
nefisler ve kuvveler, içinde bulundukları yapının durumuna göre de dereceli olarak tezahür
ederler. Yani insanda yer alan bitkisel nefis ve bir bitkideki bitkisel nefis de farklılıklar gösterir.
Dahası, kemal dereceleri farklı olan insanlarda da bu nefis ve kuvveler farklı derecelerde
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tezahür edebilirler. Bu şekilde bir taraftan insan gayri cismani ve cismani olan bütün varlıklarla
ortak bir gerçeklik havzasında konumlanmıştır, bir anlamda eşitlenmiştir. İkinci açıdan ise,
insan kendi gerçekliğinde de cismani ve ruhani farklılık merkeze alınmaksızın bir bütün olarak
tanımlanmıştır ve kendi içinde bedensel özelliklerinden ayrıştırılmamıştır.
‘İnsan nefsi, varlığa gelişi ve eylemleri cihetinden cismani, beka ve taakkul cihetinden ise
ruhanidir.’523 Burada cismani ve ruhani oluş kullanımları bir cihetten Sadra sisteminin dualist
yapısını ima eder şekilde okunabilir. Ancak aynı cümle diğer bir cihetten Sadra’nın monist
sistemini de kanıtlar görünmektedir. Zira o, nefsin, tüm hareket, idrak ve duygular ve iradesi
ile bütünlüğünü kabul eder. Nefsin bir bütün olduğunu kabul edişimiz, İbn Sina’nın
sistemindeki gibi bir çoklu yetiler anlayışı ile paralel değildir. Zira bu bütünlüklü yapı,
bütünüyle önce cisimsel iken yine bütünlüğü içinde cevherinde dönüşüme uğrayarak ruhanilik
sıfatıyla nitelenebilir bir hal alır.
14.2.2.İnsanın Cevheri Hareketini anlamak Bağlamında Duyular Teorisi
Sadra’nın psikolojik monizmini deşifre etmek için olağan-şüpheliler dışında bir alana bakmak
gerekecektir. Duyular teorisi. Dış duyular, zorunlu olarak harici ve maddesel bir nesnenin, yine
maddesel bir organ aracılığıyla idraki olarak açıklanmak durumundadır. Dualist nefis anlayışı,
İbn Sina sisteminde, idrak biçimlerine, nesne ve işlev merkezli, neredeyse boşluk tanımaz bir
sistematik olarak yansımıştı. Buna göre, dış duyular ancak bedensel organlar tarafından
algılanan tikel formların elde edilmesi şeklinde gerçekleşecekti.
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aşamasında etkinliğinden bahsedilemezdi.
Molla Sadra ise duyu algısının başlatıcısı ve faili olarak insan nefsini vazeder. İnsan önce duyu
organına, sonra da duyu nesnesine yönelir. İlahi bir feyzin ona bahşettiği yeti ile dış dünyada
bulunan nesnenin bir benzerini kendinde yaratır. Dış duyu algısı aşamasından itibaren zihni
varlık alanı başlar. İnsan kendi içinde ürettiği form ile, bu üretimi gerçekleştiren yetisi ile ve
bilginin kendisi ile özdeştir. Bu idrak ile birlikte insan cevherinde de dönüşüme uğrar. Dairesel
bir şekilde insan, hem duyunun aktif öznesi, hem de cevheri harekete uğraması açısından etki
altında kalanıdır. Diğer bir husus, dış dünya ve maddesel olan ile irtibat konusunda Sadra’nın,
bunların rolünü olabilecek en alt düzeye indirmeye çalışmasıdır.525
İnsanın düşünmesi, hayal etmesi ve görmesi gibi meşşai sistemde farklı yetilerle açıklanan
özellikleri Sadra sisteminde nefse atfedilirler. Yeti ve organların etkisi tamamen reddedilmez
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ancak idrakin gerçekleşmesindeki bir zorunluluk ilişkisi kaldırılır ve yetiler ve organlar birer
alet muamelesi görür. Aslında insanın içsel durumları da bu sistemde bir tür eylem, aktif olarak
insanın varettiği durumlar halini alır.
İnsanın amelleri ile ilgili yaklaşımlarında ise Sadra biraz daha karmaşık bir tablo sergiler.
Halku'l-amal'deki sunum, eylemin ortaya çıkışını Tanrı ile irtibatlandırarak, kuldan sadır olan
eyleme tanrısal bir cihet yüklemektedir (biayniha fiil el-hak). Ona göre bu durum, cebri, kaderi
ya da felsefi yaklaşımlardan farklıdır. Bunun anlaşılması için insanın natık nefsinin kuvveleri
ve dış idrak güçlerine bakmak gereklidir. İnsan eyleminin tanrısallığının ardındaki hikmet,
'kendini bilen Rabbini bilir'e dayandırılır. Her bir kuvvenin eylemi, bizzat nefsin eylemidir.
Kendinde eylemin mekanizması incelendiğinde bittabi göz belirli cismani etkileşimlerden
geçerek görür ancak göz aracılığı ile gören, hakikatte nefsin kendisidir. Bu durum iç ve dış
organların tamamına benzeri biçimde uygulanır: yine kulak işittiğinde de hakiki işitici nefsin
kendisidir, beden hareket ettiğinde hakiki hareket edici nefistir, vs. Böylece, aslında görme de,
hareket de, işitme de tek bir faile bağlanır ve gören işitir hale gelmiş olur.526 Nefis işitenin aynı
olur ya da yürüyen vs nin. Sadra, bu duruma Esfar kitabında da detaylı biçimde yer vermiştir.
'Nefis, kuvvelerinden ibarettir' şeklinde bu durumu ilke formuna getirebiliriz.
O, nefsin, kuvveler dışında bir varlığı olmadığını savunmakla birlikte, insanın tecerrüd eden bir
nefsi olduğunu da iddia eder. İnsanın tecerrüdü, eylemleri (idrak, tecrübe, tezkiye, bedensel
eylem dahil olmak üzere) aracılığıyla taşınan hareket-i cevheri ile gerçekleşir. Bütün eylemlerin
başlangıcı ise, nefsin bir eyleme yönelmesi iledir. Niyetten ziyade yönelme (iltifat) ile, ve
yönelme de temelde irade ile irtibatlandırılır.
İrade, nefsin canlı kabul edilmesi ile irtibatlandırılır. Ve insan eylemlerinde olduğu gibi insan
iradesinde de kaynak olarak Tanrı iradesi ile bulunur. Tanrı, insanda bir irade ve istek
(meşiyyet) yaratır. Bu sayede insan gören göze işiten kulağa sahip hale gelir. Böylece Tanrı
insanda bir irade ve bilgi yaratır ve insan bu sayede idrak eder ve durumlara karşı duruş belirler
(tudrik ve tatasarrif fil umur). Öyle görünüyor ki insanın yöneliminin ya da irade edeceği
durumun belirlenmesi döngüsel biçimde yine insanın içselleştirdiği nesnelerle gerçekleştirdiği
cevheri hareketi ile şekillenir ve bireysel tarihine eşitlenebilir.
Sonuç olarak ontolojik monizmi (varlığın tek hakikat kabul edilmesini kastediyorum) ile tek
bir hakikat, homojen olan bir hakikat içeriği, her bir varolanda muhtelif derecelilikte açığa
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çıkması gibi düşünceleri savunan Molla Sadra, diğer felsefi görüşlerinde de bu felsefi tabiati
yansıtır teoriler ortaya atmıştır.
Onun nefis ve bilgi anlayışı bunun bir örneğidir. Bu yazı Sadra'nın psikolojik monizmini
yansıtmayı amaçlamıştır. Bu yazı açısından psikolojik monizm, (daha önceki filozoflarda da
bulunan) nefsin birliği düşüncesi ve nefsin, aktiviteleri ve yetilerine eşit tutulması anlamını
taşımaktadır. Sadra’nın sisteminde bunun kurucu ilkeleri. Bununla irtibatlı fikirlerin ilki, Nefsin
yetilerinden ibaret olmasıdır. İkinci olarak, nefsin birlik ve bütünlüğü savunulur. Son olarak
ise, nefis hem tikelleri hem de tümelleri bilir kabul edilir. Nefsin idrakinin her aşaması, varlıkta
da bir derecedir.
Molla Sadra felsefesi, özellikle cevherde hareket ve varlığın asaleti fikirlerinden dolayı şiddetli
eleştirilere tabi tutulmuş ve irfani yaklaşımın hakim olduğu İsfahan ekolünün etkili olduğu İran
ve İsfahan coğrafyasında etkin bir felsefi güç olmayı ilk dönemlerinde başaramamıştır. Ancak
daha sonra Hacc Molla Hadi Sebzevari (1797-1878) yine Molla Sadra ekolünden Molla İsmail
İsfahani ve Molla Ali Nuri gibi hocalarından aldığı eğitimi geliştirerek Molla Sadra düşüncesini
sistemleştirmiş ve etkisinin yayılmasını sağlamıştır.527
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BÖLÜM SORULARI
1.Geç dönem İran felsefesinin önde gelen okullarından İsfahan okulu hangi yüzyıldan
itibaren etkili olmuştur?
A. .17. yüzyıl
B. 18. yüzyıl
C. 15.yüzyıl
D. 13. yüzyıl
E. 11. yüzyıl
2. Aşağıdakilerden hangisi Molla Sadra'nın takipçileri arasında yer almaz?
A. Lahici
B. Hacc Molla Hadi Sebzevari
C. Molla İsmail İsfahani
D. Molla Ali Nuri
E.Mir Damad
3. Hangisi Mir Damad ve düşüncesi için doğru değildir?
A. Mir Damad'ın zaman anlayışı, temelde Tanrı'nın ezeliliği ve âlemin sonradanlığına (hudûs)
dair sorunları çözmeyi hedefler.
B. Şiirlerinde ‘İşrak’ mahlasını kullanmıştır.
C.Mir Damad'ın en ünlü öğrencilerinden birisi Molla Sadra'dır.
D. Dehr ve Sermed oluş ve bozuluş alemindeki varlıklar için geçerlidir.
E. Sermed, dehrin nedeni; dehr ise zamanın nedenidir. Tanrı'nın zatı ise her şeyin nedenidir.
4. Aşağıdaki boşluklar nasıl doldurulmalıdır?
'Hakikat üç ontolojik aşamaya ayrılır: Zaman, Dehr, Sermed. ..(1). ve .(2).. sonsuzlukla ilgilidir. ..(3).
mutlaka anlamda ezelidir. Sabit olana dairdir. Değişenler ve sabit olan ile irtibat alanını içeren zamanla
ilgili kavram ..(4)...dir. Tanrı'nın sıfatları ve isimler, ile ideler, bir yönleri ile dünyanın idarecileri olarak
değişimin alanıdırlar; değişim dünyasının oluşumuna örneklik teşkil eden ve oluşumlara ilke eden
yönleri ile ise sabitlik alanı olarak görülebilirler. '

A.1dehr 2sermed 3dehr 4sermed
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B.1sermed 2dehr 3sermed 4dehr
C. 1.dehr, 2.sermed 3. sermed 4 dehr
D. 1dehr 2sermed 3zaman 4dehr
E. 1zaman 2dehr 3dehr 4zaman
5. Hangisi ilk dönem İsfahan okulu mensuplarının kaynakları arasında zikredilemez?
A.Yunani hikmet

B. Kur'an-ı Kerim

C.Hadis-i Şerif

D. Kelam metinleri

E.Sebzevari
6. Aşağıdaki cümlede boşluğa hangi ibare gelmelidir?
“İnsanın tecerrüdü, eylemleri (idrak, tecrübe, tezkiye, bedensel eylem dahil olmak üzere) aracılığıyla
taşınan .... ile gerçekleşir.”

A. teellühü
B. iradesi
C. hareket-i cevheri
D. gayreti
E. riyazeti
7.Boşluklara hangi iki isim gelmelidir?
'Dualist nefis anlayışı, ...(1).. sisteminde, idrak biçimlerine, nesne ve işlev merkezli, neredeyse
boşluk tanımaz bir sistematik olarak yansımıştı. Buna göre, dış duyular ancak bedensel organlar
tarafından algılanan tikel formların elde edilmesi şeklinde gerçekleşecekti. ... (2)...ise duyu
algısının başlatıcısı ve faili olarak insan nefsini vazeder. İnsan önce duyu organına, sonra da
duyu nesnesine yönelir.'
A. 1. Aristo 2.Mir Damad
B. 1. İbn Sina 2. Molla Sadra
C. 1. İbn Sina 2. Mir Damad
D. 1. Aristo 2. Sebzevari
E.1. İbn Sina 2. Molla Sadra
8.Hangisi Molla Sadra'nın eserleri arasında yer almaz?
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A.Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Kerîm, B. Kitâbü’l-Mebde’ ve’l-me‘âd, C. Kitabü’l-Meşâ’ir D. El-hikmetu'lmutealiyye fi Esfârü-l-akliyye el-erbaa E. Kabasat
9.Aşağıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
'Böylece Tanrı, insanda bir (.....) ve bilgi yaratır ve insan bu sayede idrak eder ve durumlara
karşı duruş belirler (tudrik ve tatasarrif fil umur).'
A. irade
B. yöneliş
C. kudret
D. meyil
E.tasarruf
10.'Hayatın etkilerinden ilk ortaya çıkanlar beslenme, büyüme iken sonrasında hissin canlılığı ve
hareketin canlılığı ve en son da ilmin ve temeyyüzün canlılığı ortaya çıkarlar.'
Buna göre varlığın en alt seviyesinde hangi tür canlı yer alır?

A. hayvan
B. cisim
C. insan
D. bitki
E. maden

CEVAPLAR: 1A, 2E, 3D, 4, 5E, 6C, 7B, 8E, 9A, 10D
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
İslam Felsefesinin geç döneminde sistematik düşünce varlığını sürdürmüştür. Geç dönem
düşüncesinin belli başlı özelliklerinden birisi kelam, Meşşai ve işraki düşünce ile tasavvufi
yaklaşımın birbirine yaklaşması ve yer yer birbirlerinin kavramları ile tartışmaları sürdürmeleri
olmuştur. Geç dönem felsefe havzalarından önde geleni İran'daki İsfahan okulunun iki önemli
temsilcisi Mir Damad ve Molla Sadra da sentezci ve hikmet merkezli birer düşünce sistemi
kurmuşlardır.
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