
10. Turkler'in Felsefe 
Kulturune Katkdarr 

Mehmet AYDlN 

Bilindigi gibi felsefe, t ~ p k ~  ilim gibi, insanhgin ortak bagarls~ saylhr. Tarihin seyri 
i ~ inde  bir toplulugun bagka bir topluluktan daha ~ o k  ilme veya felsefeye katk~da 
bulunmas~, bu genel hukmun dogruluguna zarar getirmez. 

Eflatun ve Aristo gibi kadim Yunan filozoflarln~n elinde 'sistemli" hale gelen fel- 
sefl dugunce, daha sonraki ddnemlerde qegitli din7 kulturlerin icinde ~egit l i  goru- 
numler kazanmlgt~r. Boyle bir gorunum, bir bak~ma bir devamllhg~, bir bak~ma da 
bir bagkal~@ dile getirir. Bu aqdan bakt~g~m~zda, sozgeligi, islAm felsefesi, hem 
bir gelenegi devam ettirmig, hem de nev-i gahsma munhas~r bir dugunce a k ~ m ~  
olugturmugtur. Bir gelenegi devam ettirmek, soz konusu gelenekten sadece etki- 
lenmig olmaktan daha fazla geyi tazammun eder. IslAm fikir dunyas~nda kelAm ve 
tasawuf ak~mlar~ da felsefeden genig qapta etkilenmigtir. Buna ragmen onlardan 
hicbirini Eflatun ve Aristo'nun sistetplegtirdigi felsefe geleneginin bir devam~ saya- 
maylz. Gerek kelAm dzellikle GazAli'den sonra- gerekse nazari tasavvuf, felsefe- 
nin bir bolumunu olugturan "ilahiyat" alaninda birinci derecede soz sahibi olan 
alanlard~r. Teknik anlamda felsefenin aqklamakta ve yorumlamakta guqluk ~ekt igi  
bircok meseleleri, bu iki alan vukufla ele alm~g, dolay~s~yla, kendi s~ralar~nda, felse- 
fe kulturune de katk~da bulunmuglard~r. Butun bunlara ragmen, yine de onlar~ ge- 
rek metodlarr, gerekse gayeleri baktm~ndan ayrl dugunce gelenekleri olarak ele al- 
makta zaruret vard~r. 

Biz burada 'felsefe kulturuHnden bahsederken Ulatun ve Aristo'nun sistemleg 
tirdigi gelenegin bir bak~ma devam~ demek olan dugunce aklmln~ kastedmekteyiz. 
!slam dunyaslnda Farabi ve /bn-i SnA, b i r~ok yeni felsefl problemlerle de ugrag- 
makla birlikte, aynl gelenek iqinde hareket etmiglerdir. Bu gelenek, ilk ciddi tenkidi 
GazAli'den alrn~gt~r. Fakat hemen belirtelim ki, Gazali bunu felsefenin ~ izd ig i  cer- 
Feve icinde yaptrg~, bagka bir deyigle, filozofun silah~ ile filozofu vurmaya ~ a l ~ g t l g ~  
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iqin onu da -en azmdan, sbzgeligi, Teh&futull-felgsife'nin muellifi olarak- felsefe 
gelenegi iqinde dugunmek icab eder. Bizim ilerideki sayfalarda Osmanlr Turk mu- 
elliflerinden Hoca-zade'yi, Kemal Paga-ziide'yi ve K~na l~  Ali Efendi'yi ele almamrz 
bundan dolay~d~r. Bu insanlar kendilerini felsefe gelenegini devam ettiren fikir 
adamlar~ olarak elbette gormemiglerdir. Buna ragmen, onlarln baz~ eserlerini o ge- 
lenegin qerqevesi iqinde dugunmeden edernepiz. 

K~saca soyleyecek olursak, burada Turkler'in felsefe kulturune katk~lar~na te- 
mas ederken kelam ve tasavvuf sahalarmda onemli eserler vermig dugunurlerimizi 
degil, dogrudan dogruya -ve dar anlamda- felsefeye katk~da bulunmug kigilerin 
-onlarm da sadece bazdar~ntn- goruglerini ana hatlar~yla ifade etmeye qahgacag~z. 
Osmanl~ Imparatorlugu'nun son ddnemleri ile Cumhuriyet doneminde yap~lan fel- 
sefi ~al~$malar burada konumuzun d~g~nda kalacakt~r. 

Bilindigi gibi, muslumanlar~n qegitli felsefi alanlara yapt~klar~ katk~lar, fikir tarihin- 
de bir donum noktas~ olugturmugtur. isliim felsefesi, tam olarak Arap rrk~na men- 
sup yegane buyuk filozof olan Yakirb b. Ishak al-Kindi (6. 873) ile bag lad^. '~ indi ,  
felsefe ile dini uzlagtrrma yonunde atrlm~g ilk onemli qabayi temsil etmektedir. Fel- 
sefenin ~egit l i  alanlarrnda qok sayrda yazl kaleme almrg olan Kindi, I s l ~ m  kulturun- 
de bilimsel ve felsef? anlay~gm guq kazanmasr iqin qalrgmlgt~r. 

'Araplarrn Filozofu' olarak bilinen Kindi, geride sistemli bir'dugunce b~rakmad~. 
Felsefe, ancak iki buyuk dugunurun elinde ciddi bir disiplin haline geldi. Bunlar 
Farabi ve ibn-i Sina'd~r. Tan~nm~g tarihqi Ibn Hallikran. FSrsbi hakk~nda gunlan yaz- 
maktad~r: 

"FArSbi musliirnan~arrn yetigtirdioi en gdzde ve buyuk filozoftur. 0, 
mantrk, rniizik ve dioer konularda b i r~ok eser yazmrgtrr. Felsefede 
onuri ulagtlgl mertebeye kimse ulagamadr. Ancak bu unlu filozofun 
eserleri sayesinde /bn Sin2 yeterli bir seviyeye ula$arak eserlerini ya- 
far11 hale getirdi". 

FBrabi'nin buyuklijgu hakkrnda bir bagka tan~gm sozlerine kulak verelim: Orta- 
qagrn en buyuk Yahudi fibzofu ibn MeymOn. Samuel ben Tibbon'a yazdrgr bir 
mektupta goyle diyordu: "Mant~k konusunda Fgrabi'nin yazd~klar~ndan bagkas~nr 
okuman~ tavsiye etmem, qunku onun butun yazd~klarr, ozellikle de 'Prensipler Kita- 
br' nefis bir ziyafet sofrasrdrr." Daha sonra FAr&bi ve Ibn Sins'nrn Ortaqag Yahudi 
ve H~ristiyan fil~zoflarr uzerinde yapmrg olduklar~ etkileri sozkonusu edecegiz. 

Tam a'dr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan Uzlug EbO Nasr al-Farabi (Orta- 
qag Latin dunyas~nrn "Alfarabius" veya "Avennasarm) olan bu unlu Turk dugunuru, 
870 y~lrnda Farab yak~nrnda bir koyde dogdu. Arapqa ogrendikten sonra o done- 
min tan~nm~g hocalar~nm yanmda matematik, mantrk ve felsefe qalrgt~. 0 ,  adrnr ilk 
duyuran Turk filozofudur. Hem Aristoteles mant~g~n~n ve metafiziginin buyuk yo- 
rumcusu, hem de bizzat orijinal bir dugunijr oldugu iqin kendisine "Ikinci 6 ~ r e t -  
men" ad1 verilmigtir. "ilk Muallim' olarak Aristoteles'in kendisi kabul edilmektedir. 
FarZibi, gerek dzel payatrnda gerek dugunce dunyasmda tam bir filozof olarak ya- 
gam~gt~r. 0 ,  antik hikmetin bir toplay~c~s~ olsa ve bu igle yetinseydi, yine de insanlr- 



Om minnet ve gukran duygusuna muhatap olmaya Isyik olurdu. Kald~ ki o, son de- 
rece orijinal bir dugunur olup kendine has bir sistem kurmugtur. Sazkonusu sis- 
tem, ibn SinB taraflndan ciddiyetle takip edilmig ve Gazali taraflndan da giddetle 
elegtirilmigtir. 

FBrAb?, felsefenin hemen her dahnda, dzellikle de mantik, metafizik rasyonel 
psikoloji, ahlBk ve siyBset alanlar~nda yuksek bir dereceye ulagtl. Ona gore, fetse- 
fe, dunyan~n qegitli bdlgelerinde gezip dolagt~ ve ne yazik ki, dalbudak sald~g~ ilk 
.yurdunda hayatn devam ettiremedi. Bu durumda yapllmas~ gerekli olan gey, ona 
yeni bir yurt bulmak ve yeni bir canl~l~k kazand~rmakti. Bu yurt ise, ancak Isltimln 

. anayurdu iqinde bulunabilirdi. 
Biraz once FBrCibS'yi ~ o k  yak~ndan izleyen ibn Singnm ad~ndan soz ettik. EbO 

Ali el-Huseyn ibn Abdullah ibn SinB (980--1037) Turk asilli bir dugunur olup Orta- 
qag Latin dunyasmda Acivenne adiyla meghur olrnugtur. Sistemini buyuk qapta 
FArabi'nin sistemi uzerine kuran Ibn Sins, felsefi duguncenin daha sonraki gelig- 
mesi uzerinde derin etkiler b~rakti. Simdi, s~rasryla FBrBbi ve ibn Sina'nln mant~k 
sahas~na ve felsefenin oteki alanlarma yaptiklar~ katk~lara bir gtjz atahm. 

Mantrk 
Hem FBr3bi hem de ibn Sins, kelimenin tam anlamlyla mantikq idiler. Onlar, bir 

yandan mustakil mant~k eserleri yazmlg, bir yandan da Aristoteles'in mantlk kulli- 
yat~ uzerinde yorumlar kaleme alm~glardlr. Bunu, bzellikle, FBrabi yapmigtir. fOnun 
Manbaa Girigi ve bu alanda yazdlg~ Ozet halindeki eseri oldukqa meghurdur. Ge- 
nellikle k~sa, orta ve uzun boylarda kaleme almmig olan Serhlerinde FBrabf, sade- 
ce Aristoteles'in mantik anlaylg~n~ yorumlamakla kalmamig, bir tak~m yeni fikirler de 
one surmugtur. Sozgeligi, mant~kla ilgili eserlerinin bazi bolumlerinde 'vucQb9 teri- 
minin metafizikle ifade ettigi anlam, Tanrl'nm gelecege ait 'mumkunleri' bilmesi, 
determinizm, ilBhi s~fatlarm mantiksal statusij vs. gibi felsefi ve kelsmi konular~ da 
tart~gmaktad~r. B,utun bunlar, isl5m fitozoflar~nm kendilerine qok gey bor~lu oldukla: 
ri Aristoteles ve Platon'un felsefesinin 8gina olmad~klar~ konulard~. Bu bak~mdan, 
F3rAbi ve ibn Sins'nm metafizik alanmda ulagtlklari sonuqlart, onlarm rnant~k anla- 
yiglarr rg~g~nda degerlendirmeden bir taklm eksik ve hatta yanl~g goruglere gitme- 
miz kaq~nllmaz oldu. Bu husus, FBrsbi ve Ibn SinB'nm eserleri uzerinde inceleme- 
ler yapan eski ve yeni bircok aragt~r~c~nm gozunden kaqm~g ~ l s a  gerektir. 
Sozgeligi, Filozoflar~n Tutarslzl~jil (Tehafutu'l--FelBsife) ad11 meghur eserin yazarl 
Gazali, Fsrabi ve /bn SinB'nm mant~k eserlerinde ye'r alan sozkonusu problemlerle 
ilgili gbruglere yeterince dikkat harcam~g olsaydi, filozoflarln ban inanq meselele- 
rinde Kur'an'm ogrettiklerinden ayr~ld~klar~ni one suren meghur tarihi su~lamasinda 
biraz daha az acele ederdi. 

Gtjruglerinin onemti bir k ~ s m ~ n ~  Yeni-Platonculuk'tan almalarma raamen, FtirBbi 
ve Ibn Sins, Aristotelesci olmaya devam ettiler. C)tellikle, Aristoteles felsefesinin 
tecrubi karakteri, islsrn filozoflar~ taraflndan yaz~lan butun eserlerde gorulmektedir. 
Onlarm savunduklar~ akd ogretisine ve tecrube konusundaki gdruglerine bir goz at- 
mak, bu fikrimizin dogrulugunu ltan~tlamak iqin yeterli olacakt~r. Bu iki filozofumuza 
gore, dogru bilginin de elde edilmesi iqin enduktif ve deduktif metodlar~n birlikte 
kullandmas~ gerekmektedir. 



T~pkl kendisinden sonra gelen lbn Sna gibi, Farabf de mantlg~ sadece bir %let 
ilmi' gibi gdrmemekte ve onun bag~ms~z bir disiplin olduguna inanmaktadr. FBrabi 
mantlg~n~n saglam ve orijinal oldugunu ve onun, bir butun olarak, derin bir bilginin 
varhg~na igaret ettigini tarih~iler ittifakla dile getirmektedirler. N. Rescher'e gdre, 
'Filrtibl Islam dunyas~nm yetigtirdigi en orijinal mant~kg olup, onun bu alana yap& 
QI katk~lar henuz gun lglg~na qkmaktadlr". 

FarBbTye gore mant~k bizi bilinenden bilinmeyene gbturur. Bilgi elde etme $a- 
basmda dogruyu yanhgtan aylrmamlza yarayan yegane yo1 da budur. Mant~k, beg 
ana konuya ayrlhr: Kavramlar, tan~mlar, hukumler, qkar~mlar ve kryas. Mant101n as11 
alan~, k~yast~r; ~ u n k u  ancak burada dogru bilgi elde edebilmekteyiz. Ayr~ca, Far& 
bl, 'tumeller* ve 'tikeller' konusu uzerinde durmakta, ikincilerin geylerde, duyumlar- 
da ve duguncede bulundugu soylemektedir. Tumeller ise, ~eylerden soyutlama 
yoluyla elde edilir. Gdruluyor ki, Farabl, anterem, in re ve post rem aras~nda- 
ki aylrlml qok onceden farketmig bulunmaktad~r. 

FBrAbl, ozellikle Kant'tan sonra felsefede merkezi bir yer tutan baa mant~k 
problemlerine dokunmugtur. ~unlardan biri "varl~k"~n yuklem olup olamayacag~ so- 
rusudur. Soru, Kant'ln klBsik Ontolojik kan~tlamay~ reddetme cabas~ndan sonra bu- 
yuk dnem kazand~. FGrSbi'nin bu problemle ilgili tart~gmas~, Kant'ln, Saf Aklm Eleg- 
tirisi'nden yuzy~llarca, Ontolojik Delil'in sistemcisi St. Anselm'den de bir aslr 
once olmugtur. ijnlu dugunurumuze gdre, salt mantrk ve gramer a~lslndan bakddl- 
ginda, "varl~k' yuklem olabilirdi; fakat yine de bu, sozkonusu terimin yeni bilgi ve- 
ren yiiklem oldugu anlamma gelmez. Bagka bir deyigle, 'varl~k", geyler hakkmda 
yeni bir bilgi one suren ger~eklikle ilgili bir kategori say~lmaz. Dolayls~yla, tabiatla 
ugragan bir bilim adamlnm gozunde, diyor FarBbP, bir geyin varl~g~ o geyin kendi- 
sinden bagka bir gey degildir. 

Farabi'nin c;al~gmalar~ sayesinde mant~k, Isl3m diinyas~n~n buyuk kultur merkez- 
lerine yay~lma imk8n1 buldu. Onun telif ve gerhleri mant~g~n teknik yap~s~nda en 
yuksek noktay~ temsil etmektedir. ibn Sina'nrn daha sonraki bagar~lar~n arkasmda 
Fsrabi'nin eserleri vard~r. 

ibn Sin8'nln bir duzen i~ inde kaleme al~nm~g ~ o k  say~da mant~k eserinde, ge- 
nellikle, F3.rSbi'ci bir Cizgi takip edilmigtir. Fariibi'nin de k~smen bag11 bulundugu 
"Bagdad Mant~k 0kulu"nu ciddi bir tenkide tabi tutan Ibn SnB'n~n, "Muallim-i Sani" 
hakkmdaki gorugu son derece musbettir. Eski dugunurlerin Mant~k eserlerini de- 
gerlendiren dugunurijmuz, gunlar~ soylemektedir: "EbO Nasr el-F2rab7, yuksek bir 
mevkie sahip olan bir filozoftur. Onu dteki filozoflarla aynl seviyede tutamaylz. Da- 
ha onceki donemlerin filozoflar~ arasmda basta gelen dugunur, FBrabi'dir'. 

Islam dunyas~n~n ve Orta~ag Latin Slleminin fikir babas~ olan ibn Sin$, bag~mslz 
bir zihin yaplslna sahipti. 0, kendisinden once gelenlerin fikirlerini elegtirmek ve 
kendi gdruglerini ortaya koymaktan asla geri durmam~gt~r. Ozellikle Aristoteles kar- 
g~s~nda tak~n~lan bu tur bag~ms~z bir tutumun, Rdnesans donemine kadar pek goze 
qarpmadrg~ iddia edilmektedir. Ger~ekten de ibn SnA, att101 ad~mlar~n yeni oldu- 
Qunun tam anlam~yla fark~ndad~r. Sozgeligi o, kendi a k h  kullanmaya yanagmaya- 
rak zamanlnl ge~migi incelemekle ge~iren eski dugunurlerin yapt~klar~na bir geyler 



eklemenin, onlarl duzeltrnenin ve geligtirmenin rnumkun olacaglna inanmayan go- 
zu kapall Aristotelescileri elegtirir. 

Mantlk alanlnda Ibn Sna buyuk bir sistemci idi. Mant~k onun elinde geligmesi- 
nin en yuksek noktaslna ulagt~. Buyuk bir zihin gucune sahip olan duguniirumuz, 
kendisinden once gelenlerin hatalar~n~ duzeltti ve yeni gbrusler one surdu. Bunla- 
rm baglnda yuklemin kuantifikasyonuna yer veren kategorik onerrneler, gartl~ dner- 
meler, varhk kavramlnm tahlili vs, gelir. Dogrusu, ibn Sin& butun mant~k disiplinini 
ilgilendiren onernli yenilikler ortaya koydu. 0 ,  rnant~gm Aristoteles'in metinlerden 
ibaret oldugu gorugunu reddetti. Ona ve onun izinden gidenlerin olugturduktar~ ge- 
lenege gore, mant~k sadece Aristoteles'in konuyla ilgili goruglerinin serh ve tefsir 
edilmesi degil, bash basma bir arastlrma sahas~d~r. Tanrnmlg Frans~z dugilnufu 
Carra de Vaux'nun da igaret ettigi gibi, 'ibn Sinil'n~n rnant~kla ilgili gorugleri agk ve 
se~ ik  olup bircok baklmdan Leibniz'in tahlillerini hatlrlatmaktadlra. 

Metafizik 
Dogrudan dogruya varl~k problemini konu edinen metafizik, FhrBWnin nazari 

felsefesinin rnerkezini olusturur. Farabi ve onun onde gelen takip~isi Ibn Sina'n~n 
felsefeye yaptlklar~ en dnemli hizmet, rnetafizik alanlnda olmugtur. FbrZibi'nin meta- 
fizigi, Platon be Aristoteles'in gdrijglerinden yola gkar; ancak bu gbrugleri as11 kay- 
naglndan alrnaktan cok, Bagdad Okulu'nun Yeni-Eflatuncu yorumlarlndan ah. Bu 
rnetafizik, Yeni-Eflatuncu a~ldan yorumlan~lmlg Aristoteles felsefesini tercih etmesi- 
ne ragmen, Platon ve Aristoteles'in ternel gdrugleri arasmda bir aynilik goriir. Far& 
bi, bu gorugunO kan~tlamak icin Platon ve Aristoteles'in Gdruglerinin Birlikte Ele 
Altnmasr bashkll rnustakil bir eser kaleme aldl. ikinci bir adlm daha atarak bu se- 

. fer de din ile felsefe, bagka bir deyigle, vahiy ile ak~l arasmda bir uzlagmanm oldu- 
gunu gostermeye koyuldu. 

Ftirtibi metafizigi, varhk kavramlnln tahlili ile yola koyulur. 'VucOd' kavraml, kav- 
ramlarm en yallnl olup oteki bCjtun kavramlardan daha Bnce gelir. 0 ,  son derece 
gumullu 6ldugu icin bagka unsurlara indirgenemez. lgte varl~grn her turlu tan~mla- 
ma ~abasrna direnrnesinin sebebi budur. 

FBrtiWnin rnetafiziginde kullanllan anahtar terimler iyice bilinrnektedir. Onun bu 
terimler ile ilgili one surdugu tahliller ve onlar araslnda yaptrgl agagrda aqklamaya 
Gahgaca@mlz aylr~rnlar, daha sonra gelen filozoflarl derinden etkilemigtir. 

a) Miimkiin Varl~k ve Zorunlu Varltk (Miimkiinu'l-VucQd ve 
VQcibu'l-VucQd): 

"Biz, bilfiil varolan seylerle kargr karg~yaylz". igte islflm felsefesi ve Kelamlnm 
varhk kavram~nl tahlili bu onermeyi baglanglc noktas~ olarak secmigtir. Bu bakim- 
dan i s l ~ m  dugunurlerini realist sayabiliriz. Onlar, her yeri geldiginde, d ~ g  dunyanln 
ger~ekligini vurgulam~g ve solipsizme iltifat etmemislerdir. Dunyada varolan ~eyle- 
rin hepsi "mumkun" varllklardlr; yani onlarm varolmamalarl da mumkundur. Onlar 
varolrnak icin, mahiyeti icab~ mumkun-olmayan bagka bir varl~ga muhta@rlar. igte 



bu sonuncu varhk, kendi bagma varolan ve yoklugu asla diigunulemeyen Zorunlu 
Varl~k (vAcibull vuccd) olacakt~r. Fartibi'nin ulOhiyet anlay~g~n~ ele alacag~m~z za- 
man bu konuya tekrar donecegiz. 

b) "Kuwe" Halinde Varl~k ve "Fiil" Halinde Varlok: 

"Kuwe' varolma imkgnma, 'bilfiil" ise, ger~ek anlamda varolma haline igaret 
eden terimlerdir. Kuwe ve fiil halleri birlikte, realitenin ozunu olugturur. Fiziki reali- 
te, olugturur; daha dogrusu olug sureci i~ inde varlrk kazanmad~r. 

c) Cevher ve Arar: 

Cevher, kendibag~na varolan, arazlar ve bunlara bag11 degigmelere konu olan- 
d~r. Ote yandan, arazln bag~ms~z varl@l yoktur; 0 varolmak i ~ i n  cevhere muhta~tlr. 

d) Mahiyet ve VucQd: 

Mahiyet, bir 9eyin ne oldugunu, vucOd ise, mahiyetin fiili bir durum kazanma91- 
nl dile getirir. 

e) Madde ve SQret: 

Seyler, madde ve sQretten meydana gelirler. Madde, asllnda, bir g u ~  ve imkgn- 
dlr, ancak gekil kazanmakla fiilen varolur. Madde ile SQret aras~nda karglhkl~ bir 
baglml~hk sbz konusudur. 

lbn Sing, hususi surette geligtirdigi metafizik sisteminde FMbi'yi qok yakmdan 
takip etmigtir. Felsefenin ~egitli dallarl aras~nda bir butunlugun olduguna inanan 
lbn Sna, Farabilnin yukar~ya ald~g~m~z ay~r~mlar~n~ aynen benimser. 0 ,  $if& ve 
Neciit ad11 eserlerinde varhk fikrinin zihnlmize dogrudan dogruya ve aqk bir ge- 
kilde yerlegtigini, dteki kavramlar~n, varhk kavramln~ izledigini soyler. Mesela, "nefs" 
maddi h i~bi r  vasltaya muhta~ olmadan kendi varl~gln~ -hen& ruhani mahiyetini far- 
ketmeden cok once- sezer. 

FiirZibi'nin mahiyet-vucOd a y ~ r ~ m h ~  butun gucuyle destekleyen /bn Sing, sozko- 
nusu aylrlml felsefenin ana konusu haline getirdi. Ona gore, insan zihni, somut var- 
hklar dunyasmdan bir grubun butun fertlerine uygulanabilen temel kavramlar~ qka- 
rfr. S6zgeli$i, insan kavram~, insanm tabiatlm dile getirir; fakat, o ger~ek bir varl~k 
olarak mumkundur; dolayrsryla onun mahiyeti kendi bagma var olmaz. Varhk ona 
d~gar~dan verilmigtir. Bu, tek tek butun varl~klar icin dogrudur. Zaman i~ inde bir 
baglangca sahip olan butun var olanlarda mahiyet vucirddan ayr~d~r. Bu, sadece 
manM bir ayrhk degil, aynl zamanda bir ontolojik aynhkt~r. 

' 

Fi3rSbi'nin ve ibn Sin3'nm mahiyeti ile vucOd arasmda yapmlg olduklar~ igte bu 
aymm, onlar~n felsefi teizm anlay~glari uzerinde dnemli bir tesire sahiptir. Her iki 
dugunur de Yunan ve Yeni-Eflatuncu kaynaklara ~ o k  gey bor~lu olmakla beraber, 
onlarm din anlay~g~, ana hatlar~yla, Kur'anca c;izilen GerGeveye bag11 kalm~$t~r. Dog- 
rusu onlar, Aristoteles metafizigini bir ad~m daha atmaya zorlamlg ve bu yolla Yu- 
nan dugunurlerinin bilmek durumunda olmad~klarr b i r~ok Is l~mi  kavramlar~ aq~kla- 
yabilmiglerdir. Buraya kadar temas ettigimiz kavramlar~n hi~biri Islam filozoflar~n~n 
Tanr~ya ozdeg saydiklar~ Zorunlu Varl~k'~ dikkate ahmadan a~~klanamaz. 



Fiiriibi'yi rneggul eden ana problernlerden biri, Tanrl'nm bilinebilirligi problemi- 
dir. Bu ternel felsefi problerne tatrnin edici bir cevap bulrnak, daima g u ~  olrnugtur. 
FBr$bf ve /bn Sngya gore, Tanr~ en yuksek derecede kernal sahibidir; bu dururn- 
da O'nun hakk~ndaki bilgirnizin de rnukemrnel olacagln~ dugunrnek, akla yatk~n go- 
runur. Ne var ki, F$r$bi, bunun bdyle olmad~g~n~ soyler. Bilgi eksikligi, 7anr1 vardlr' 
onermesinin a p a ~ ~ k  bir onerme olrnad~gmdan dolay~\degil, fikri kapasiternizin zay~f 
olrnasmdan dolay~d~r ki, bu da maddeye bulagm~g olrnarn~z~n bir sonucudur. Tan- 
n'nm nihai yetkinligi, anlama gucumuzu agrnakta ve O'nu tam olarak tasawur et- 
rnernize irnkiin vermemektedir. Fakat bu, Tanr~ hakkmda hiqbir tasawura sahip 
olarnayacag~m~z anlamma gelmez. Maddi veya bedeni engelleri aglp fikri ve ahlaki 
yetkinlikleri elde edince, akllrn~z hilfiil ak~l haline gelir ve bu yolla daha rnukernmel 
bir tasavvura ulagabiliriz. Akl~rn~z rnaddeden tam anlarn~yla baglrns~z olunca da, 
rnurnkun olan en rnukernrnel tasawura ulagrn~g oluruz. Boyle fikri bir rnerhaleye . 
ulagrnak, aynl zarnanda insanm nihai rnutlulugunun elde edilrnesini saglar. 

Fikri gucurnuzun zay~fl~g~na ragmen, acaba Tanr~ hakk~nda konugurken neler 
soyleyebiliriz? F$rZibf bu sorunun cevabln~ Faziletl i  Sehir v e  Siy&setull- 
Medeniye ad11 eserlerinin ilk bolurnlerinde verir. Ona gore, Tanr~, ilk MevcOd, Ilk 
Sebep, yoklugu dugunulerney6n En Yetkin Varhk, Mahza Fiil, ilk Mebde ve Mutlak 
Hay~r'd~r. 6yle gdrunuyor ki F$rAbi, Tanrl'nm Varl~g~ ile ilgili akli deliller one surrne- 
ye fazla zarnan aylrrnlyor. Mesela, o, yukar~ya bagl~klarln~ aldlglrn~z iki rneghur ese- 
rinde bu tur deliliere yer verrnez. Ona gore, Tanrhn varhg~ hakklnda bilgimiz bir 
qkar~rndan ziyade dogrudan dogruya elde edilen bir sezgi konusudur. Bununla 
beraber, dugunururnuzun baa risalelerinde, rneselg Uyiinu'l-mesB1il'de agagl- 
da ternas edecegirniz deliller ozlu olarak yer alrnaktad~r: 

1 - Hareket Delili: Bilindigi gibi, bu delilin kokleri Aristoteles'e kadar geri gider. 
Delilin ozu gudur: Biz hareket eden varl~klar gorrnekteyiz. Her hareket eden varl~k, 
hareketi, kendi d~gnda varolan bagka bir varl~ktan ahr ve bu boylece surup gider. 
Fakat bu gidigin sonsuza kadar aynen devarn ettigini dugijnrnek rnuhaldir. 6yle 
ise, kendisi hareket etrneyen ilk Hareket Ettirici'ye ihtiya~ vard~r. 

2 - Yeter-Sebep Delili: Dunyada gordugurnuz her varl~k, bir terkip sonucu 
olugrnugtur. Bu sekilde olugan bir varhk, terkibi ger~eklegtirecek bir yeter-sebebe 
ihtiya~ duyar. ~eter-sebepler zinciri sonsuza kadar siirijp giderneyeceginden se- 
bebi olrnayan bir Yeter Sebep dugunrnek zorunday~z ki, bu Tanrl'd~r. 

3 - imkin Delili: "Murnkinu'l-vucfd"kavrarn~n~n tahliline daha once k~saca te- 
mas etrnigtik. Sijz konusu terirn, F$r$bi ve lbn'Sn$'n~n felsefesinde dnernli bir yer 
tuttugu i ~ i n  onu daha genig olarak tahlil etrnek ve onun Tanrl'nm varl~g~na iligkin 
felsefi delille iligkisini gosterrnek yerinde olacakt~r. 

Cevrernizdeki varhklar~ gozden gecirdigirniz zarnan goruyoruz ki onlar, kendi 
varolug sebeplerini aqklayacak dururnda degildir. Onlarm var olmalar~ da mum- 
kundur. Bu varhklarm ger~eklik kazanabilrnesi zorunlu olrnadrg~ i ~ i n  onlarm var 01- 
rnarnalarln~ dugunmek rnant~ki bir gu~luk dogurrnaz. 

Onlar~ rnurnkijn k~lan, bagka bir deyigle onlarm var oluglarln~ zorunlu k~lmayan 
belirtiler nelerdir? Burada dikkate allnrnas~ gereken ilk gey, degigme olgusudur. 



Degigrne fikrini dikkate alrnadan 'kevn ve fesad"dunyasrn~ a~iklarnak bir yana,'an- 
larnak bile rnurnkun olrnaz. Varhk alan~na ~ i k a n  ve belli bir sure sonra yok olan var- 
lrklarr aqklayabilmek i ~ i n ,  /bn SinB'n~n deyirniyle, onlara vucird veren ve bdylece 
onlar~ 'belirleyen" bir Varlrk'a ihtiya~ vardir. Boylece bir belirleyici fiil olmadan, 
murnkunler alernindeki sebep-sonu$ zinciri sonsuza kadar uzayrp gider ki, bu rnu- 
haldir. 

jgte bu tahliller, FBrSbi ve /bn SinB'y~ Zorunlu Varlrk (VBcibu'l-Vucird) fikrine go- 
Mrdu. Zorunlu ~arlik: var olrnas~ i ~ i n  hiqbir sebebe rnuhtaq olrnayan ve bilfiil varol- 
rnak dururnunda olan Varl~k'tir. Murnkun varhklar zinciri VScibu'l vucird'da son bul- 
rnak zorundadrr. 6yle bir Mevcird ki, O'nun varlrgrnda rnahiyet ve vucOd bir ve 
aynidir. Onun hi~bi r  garta bagli olrnarnas~ ve h i~bi r  sebebe ihtiya$ duyrnarnas~, 
Zorunlu Varlrk olrnasmdan ileri gelir. 

Daha dnce igaret edildigi gibi, FGrAbi akli deliller uzerinde uzun uzad~ya dur- 
rnaz. Buna ragmen, onun bu deliller hakkrnda soyledikleri, gerek Islam dunyasm- 
da, gerek Bat1 felsefesi uzerinde son derece etkili olrnugtur. Sozgeligi, hareket, Ye- 
ter-sebep ve irnkiin delilleri Aquino'lu Aziz Thomas tarafmdan aynen alrndr ve bu 
yolla cegitli gekillerde dile getirilen kozrnolojik deliller, felsefi duquncenin, ozellikle 
de akl'l kel8rnin ayr~lmaz bir bolurnu haline geldi. FarAbi ve Ibn S i n h n  Bat1 felse- 
fesine etkileri daha sonra sozkonusu edilecektir. 

Bu iki filozofurnuzun rasyonel deliller ile ilgili gdrugleri hakkmda soylediklerirni- 
ze son verrneden once, Aziz Anselrn (1033-1 109) tarafrndan aqk bir gekilde ifade- 
ye kavugturulan Ontolojik Delil'in tarihi kdkleri konusunda da bir iki noktaya igaret 

' etrnek yerinde olacakt~r. Fgrgbi'ye gore, Tanrr yok-olrnasi dugunulrneyen en rnu- 
kernrnel varlrkt~r. Hi~bi r  varlrk O'ndan daha buyuk veya O'na denk olarnaz. 

Butun bu ifadeler, Aziz Anselm'in dile getirdigi Ontolojik Delil'de de kullanilrnig- 
t~r. Onlar, insan~n Sonsuz Varhk'r dogrudan dogruya sezdigine ve O'na dayanrnak 
zorunda olduguna igaret etrnektedir. Fakat gorebildigirniz kadarryla FBrAbi, yetkin- 
lik fikrinden hareket ederek Tanrhn realitesine giden bir "delil" forrnu one surrne- 
rnigtir. Kanaatirnize gore, Fgrgbi ile Aziz Anselrn arasindaki as11 fark, Anselrn, Tan- 
rr'n~n varlig~ hakkmda sezgirnizi objektif bir delil kurrnak i ~ i n  yetetli gordijgu halde 

, Farawnin boyle bir yola gitmedigidir. Ontolojik Delil'in tarihi seyr i~ inde sergiledigi 
dururn ve onunla ilgili olarak kalerne almmrg ~ o k  sayrda yazi, Fi9rSWnin tuturnunun 
daha yerinde oldugunu gosterrnektedir. 

% ibn Sing, FBrBbi'nin zorunlu varl~k fikrini aynen benimsedi ve Fars~a yazd~gr ila- 
hiyatla ilgili bir eserinde onu bir ~eq i t  "delil" geklinde dile getirdi. Maamafih, Ibn Si- 
nil da, trpk~ Far%bi gibi, Zorunlu Varl~k realitesini dolaysiz sezginin objesi olarak 
dugunrnektedir. Bagka bir deyigle, ibn Sing, Zorunlu Varlrk'm rnevcudiyetini koz- 
rnolojik delilin dayandigr zincirin son halkasrndan ibaret sayrnaz. 

Gerek FBrabi, gerek ibn Sna Tanrr'nm Var11g1 konusunda ciddi guphelerin ola- 
rnayacagma inand~klarr i ~ i n  dikkatlerini daha ziyade Tanrr'nrn "isirnleri" veya "srfat- 
lane uzerine yogunlagtirrnrglardrr. Onlarm eserlerinde Tanrl'nm isirnleri ile ilgili 
Kur'an terirnleri ve felsefi terirnler yanyana kullan~lrnrgtrr. Kur'an'dan alman terirnle- 



rin kullanll~g~n~ /bn Sin& da daha srk gbrmekteyiz. Her iki filozofumuz da Kur'an'ln 
meghur "nilr Byetinne istinad ederek Allah'ln "Evvel ve Ahir, Zghir ve BBt~n"oldugu- 
nu sdylerken ote yandan, O'nun mahza Fiil ve Mutlak Hak oldugunu soylemekte- 
dirler. Tanrt'nln varllgl tamamen kendine dzgudur ve bundan dolay~ 0 tek'dir. 0, 
hem kendi varllgrnl hem de butun k&inatl bilir. 0 ,  en yuksek derecede Hayat, Hik- 
met ve bade sahibidiq Kerim ve ad l  olan Tanr~ her geyin HBlik'idir. 0, Cemil'dir ve 
hef geydeki guzelligin kaynagrdlr. En saf muhabbet teslimiyet ve ibadet ancak 
O'nad~r. Tanrr, sadece Kadir oldugu iqin degil, ,lyinin, Hakikatin ve Guzelligin nihai 
kaynag~ oldugu @in ibadete I&ylkt~r. 

FBr&bi ve Ibn SinS'nln din felsefesi Kur'an'ln tevhid inancrna dayanlr, ozellikle 
bu konuda filozoflar~m~zrn etki alanl qok genig olmugtljr. Sozgeligi, onlarm etkisi al- 
ttnda kalan Hristiyan IlBhiyatqllan, felsefi eserlerinde teslis, Hz. b ' n ~ n  ulOhiyeti gi- 
bi konulardan sbz edememiglerdir. Dogrusu bu iki musluman filozofun felsefi teiz- 
me katk~lar~ her turlu guphe ve tartlgmanm otesindedir. 

Psikoloji 
F&r&bi ve lbn Sin&'n~n psikolojik gorugleri, onlarln ahl&k ve siyilset felsefesine 

s~kr slklya baglld~r. Nefsin (ruhun) mahiyeti ve onun bedenle ilgisini konu edinen 
tahlillerin, insan tabiatlnrn bir butun olarak anlagdmasmda onemli bir yeri vardlr. 
Ayrtca, nefsin "kuvvetlerim be~er i  faziletlerin a h l M  ve fikii olarak s~nlfland~r~lmaslna 
temel tegkil etmigtir. Filozoflarlmlz musluman olduklarl iqin ruhun bedene girmesini 
gayrl tabii gormemig ve ruh-beden iligkisini kotuluklerin kaynag~ saymam~glardrr. 
lnsanr hakimiyetleri a h a  alacak duruma gelmedikleri surece, bedeni hazlarln ko- 
tu bir yanl yoktur. 

FBriibi nefsin kuvvetlerini bege aylrlr: Besleyici guq, duyum gucu, muhayyile 
gucu, arzu gucu ve rasyonel g u ~ .  Nefsin bu guqleri aras~nda bir hizmet eden ve 
hizrnet edilen iligkisi vardlr. Bir alttaki guq, bir usttekine hizmet eder. Ashnda, F&- 
r&bi, benzer hiyerargik duzeni sosyo-politik tegkil8tlanmada ve topyekiln evrende 
de gorur. Rasyonel guq ise, kendi s~raslnda, nazari ve arneli olmak uzere ikiye ay- 
rlhr: birincisi fikri, ikinci ise a h l M  faziletlerle ilgilidir. 

Baglangr~ta herkesin sahip oldugu bir imk&n ve kabiliyet vardlr ki, bu, potansi- 
ye1 ak~ld~r. ~efsin'bu klsm~, yahut F&r&bi'nin bir iki yerde "basit cevher" diye adlan- 
d~rd lg~ varlrk hali, kendi bagtna olumsuz degildir. 0 ,  bilfiil akd mertebesine yuksel- 
digi zaman dlumsuzlegir. Bu ise, ancak bilginin ilk ilkeleri demek olan ilk 
akledilirler elde edildigi takdirde ger~eklegir. iJq ~eg i t  ilk akledilirler vardrr: Geo- 
metri bilgimizle ilgili ilkeler, iyi ve kotu hakkmdaki bilgimizle ilgili ilkeler ve metafizik 
bilgimizle ilgili ilkeler. 

FArgbi'ye gore, herkesin bilme kabiliyeti farkhdlr. Bazllar~ geylerin gerqek mahi- 
yetlerini aklederler, baz~lar~ da ancak tahayyul edebilirler. Bu iki terim, F&r&bi felse- 
fesinde qok onemli bir yer iggal etmektedir. Bir gey, akllla kontrol edildigi ve onun 
tarafmdan kullan~ld~g~ surece ta'akkufun konusu olur. Bu durumda aklln, herbirinin 
kendine lizgu yetkin'ligi olan duyum, hayal vs. gibi oteki guqler uzerinde tam bir 
otoriteye sahip olmasl gerekir. Eger bir geyin kendisi degil de hayale yanslyan bir 



imaji varsa, bu durumda o gey, tahayyulun konusu olur. Ta'akkulun konusu evren- 
seldir; oysa tahayyulunki kigiden kigiye degigir. Ayn~ realitenin muhtelif sembolleri 
bulunabilir. Akletme gucune sahip olanlara hekimler (hukams), tahayyul gucune 
sahip olanlara ise mu'min'ler denir. Filozoflar ve peygamberler birinci gruba gir- 
mekle beraber onlar araslnda onemli bir fark vard~r. Bir peygamberdq, sozgeligi 
Hz. Muhammed'de hem ta'akkul, hem de tahayyul gucu vardlr. Bu baklmdan 0, 
vahiy yoluyla ald~gl akledilirleri hayal gucu ile kavranllabilir hale getirmektedir. 
0zellikle bu q ~ d a n  bak~ldlgmda, peygamberin mevkii, vahyin destegine sahip ol- 
mayan filozofunkinden ~ o k  daha ustundur. Su halde, Farabi'nin filozofu ~ o k  daha 
ustun tuttuguna iligkin yaygln gdrugun temeli yok gibidir. Suphesiz, akletme hayal 
etme faaliyetinden daha ustundur. Fakat biraz once soyledigimiz gibi, peygam- 
berlerde bu gu~lerin her ikisi de vardlr. 

ibn SinCl'ya gelince, o psikolojisinde FMbi'nin gorugleri ile EbO Bekr er-Razi 
(0. 932)nin gdruglerini birlikte dugunerek bir sonuca ulagmaya Callgmaktad~r. Fa- 
kat ibn SiM'nm ozellikle t~bbi  eserlerinde gorulen tecrubi nitelikteki psikolojik go- 
rugleri daha qok dikkat Cekicidir. Ayr~ca, onun eserlerinde bir qegit din1 psikolojinin 
geligmekte oldugunu da gdrmekteyiz. dzellikle el-i$M ve't--tenbih&'ln son bolu- 
munde ifadesini bulan bu dini psikoloji, ibn Sin& sisteminin merkezini olugturmak- 
tad~r. 

Gerek nefsin guqlerinin s~n~flandlr~lmasinda, gerek bu guqlerin fonksiyonlar~nln 
tamamlanmasmda, ibn Sin&, Farabi'yi takip etmektedir. ibn Sin& aklln en yuksek 
derecesiyle, yani Tanrhn ozel olarak se~mig.oldugu peygamberlere verdigi 'kut- 
sal akd' ile ilgili.gordugu nebilik guuru uzerinde onemle durmaktadr. Onun a ~ ~ k l l -  
ga kavugturdugu bir bagka konu da nefsin rasyonel derecesinin, d q  duyumlar yo- \ 

luyla degil, dogrudan dogruya bir iq sezgiyle kendi oz varl~g~nrn farklnda 
olmas~d~r. Nefsin cevher oldugunun, dolayslyla bag~ms~z varl~g~nln en onemli deli- 
li, bu fark~nda olugtur. FSrSbi, kendi kendini ger~eklegtirme surecinden geCen nef- 
sin olumsuz oldugunu kabul etmekle beraber, oyle gorunuyor ki, bir yatk~nhktan 
ibaret gordugu potansiyel aklln olumsuzlugune inanmamaktad~r. Ote yandan ibn 
Sina'ya gore, olumsuzluk, nefsin dagrudan dogruya tabiat~nda olan bir geydir. Fa- ~ 

kat bu iki filozof da mutlulugun, nefsin tam olarak kendi imk&-darm ger~eklegtirme- 
sine bag11 oldugu hususunda aynl gdrugil paylayrlar. Insan, ~ o k  ~ a l ~ g t ~ g ~ ,  nazari , 

ve a h l M  yetkinlikleri elde ettigi olqude bu dunyada ve ahirette mutlu olur. Neyin ~ 

iyi, neyin kotCj oldugunu bilmesine ragmen, ahlW yetkinlige sahip degilse, her iki 
dunyada da mutsuz olur. 

FArt3b-i ve lbn SinS'ya gore, en yuce kutlulugun (es-sa13da a/-kusvd) kazanda- 
bilmesi icjn vahyin yard~mlna ihtiya~ vardlr. Her ikisi de dinle felsefenin aynl haki- 
katl dile getirdioine inan~r. Din, genig halk kitlelerinin yararlnl dikkate alarak hakika- 
t~ sembolik bir tarzda ifade eder. Baz~ insanlar, yani peygamberler, Tanrr'dan 
vahiy ahr ve insanlara vahyin lg~g~nda k~lavuzluk ederler. Medeni bir toplum ancak ' 

bu yolla hayat~n~ surdurur. Her iki filozofun isl5mtn hakikatlna ve /sEm kulturunun 
~ 

ustunlugune inan~lar~ her turlu guphenin otesindedir. Buna ragmen onlar, hakikat~ . 

daha solgun bir gekilde temsil eden oteki dini inan~lar karysmda engin bir hoggo- ; 
ruye sahiptirler. Her ikisi de bazl gtiruglerin yorumlanmasmda yagad~klar~ donem- 



lerdeki din? ak~mlardan ayrdm~glardrr. Fakat bu, onlarm dine bagl~l~k ve saddkatlarr 
konusunda Supheye dugmemiz icin bir sebep tegkil etmez. 

Ahlgk ve Siyhet Felsefesi 
Daha once igaret edildioi gibi, FAr3M ve lbn SinA'nm felsefi sistemlerinde, ah& 

kl, siysseti ve k~smen de iktisad~ icine alan Pratik Felsefe, nazari felsefeden ayrr 
dugunulemez. Sozgeligi, insanm pratik ihtiya@ar~nm tespiti iqin onun mahiyeti hak- 
kmda incelemeler yapmak gerekir. Her iki filozofumuz da ahldk felsefelerinde g6- 
ye-gudOcu (teleolojist) gbruge-sahiptir. Bagka bir deyigle, onlar oncelikle neyin in- 
san icin ger~ek anlamda iyi oldugunu belirlemekte, fiillerin degerlendirilmesine 
daha sonra gecmektedirler. Yine onlar, felsefi anlamda, mutluluk~u gorugu savu- 
nurlar. Her ikisine gore de mutluluk (essa'dde), mutlak hay~rd~r. Buna gore, insanr ' 
bu mutluluga gaturen her fiil iyi, onu mutluluktan al~koyan her fiil ise kotudur. in- 
sanda yetkinlik, baglang~cta sadece i m k h  halindedir. Tabii bir varlrk olan insanrn, 
srrf insan olmasmdan kaynaklanan, herhangi bir kotu yanl yoktur. Bagka bir deyig- 
le, hem Farabi hem de Ibn SinB, asli gunah kavramma karg~ qkar. . 

"lyim dedigirniz geyler iki k~sma ayr~l~r: Vas~ta olarak iyi, kendibayna iyi. Kendiba- 
gma (yahut gaye olan) iyi, bizzat kendisi i ~ i n  arzu edilir. Nihai hayra ulagabllmek 
iqin insanm dogru vas~talar~ bulmak gayesiyle qok eal~gmas~ gerekir. Ne yaz~k ki, 
insanlarm cogu, dogru g3ye ve vasrtalarrn sacilmesinde bagan11 olamamaktad~r. 
Butun insanhk tarihinde surup gitmekte olan aclmaslz mucidelenin en onernli se- 
bebi budur. 

insan, Tanrhn yardtm~na daima muhta~ olmasma ragmen, hangi giyenin iyi 
oldugunu belirleyip ona gore hareket edebilecek guctedir. Eger insanm tabii yone- 
liglerine karg~ hareket etmesi murnkun olmasayd~, tabii yatk~nhklara ve iradi fiillerle 
bag11 olarak gekil kazanan ahldki karakterden soz etmemiz mumkun olmazdr. Hem 
Firabi, hem de Ibn'Sind, kat~ determinizmi ve her ~ e g i t  fatalizmi reddeder. insan, 
seeme hurriyetine sahip oldugu iqin ornuzlarrnda a@r bir sorumluluk yuku tag~mak- 
tadrr.hsan~n ilghi bir varhk olmasr da, yeryuzunun en kotu varhg~, eski dugunurle- 
rin "vahgi yaratrk" diye adlandrrd~klar~ bir varl~k olmas~ da mumkundirr. 

insanrn saglam bir ahl6ki karaktere sahip olabilmesi icin faziletli fiillerin ortaya 
konmasryla meydana gelen "orta yol" (tavassut)'a sarrlmast gerekir. Faziletli fiiller if- 
rat ve tefritten uzak olan fiillerdir. Onlar, yap~lmas~ kolay ve haz verici olan iyi fiiller- 
dir. 

Bilindigi gibi, insan sosyal bir varlrk olup yetkinlik ve mutlulugunu elde edebil- 
mek i ~ i n  sosyal ve siyasal bir cevreye ihtiyac~ vard~r. siyaset, veya FBr6bi'nin deyi- 
miyle 'Erdemli Sehirde Uygulanan En ~uksek' Sanat", olmadan insan kendi i m k h  
ve kabiliyetlerini ,gerceklegtiremez. Siyasi gorugleri sozkonusu oldugunda, Turk 
dugunurleri, ozellikle Firriibi, Stoalrklar ve Yeni-Platoncular'dan oldukqa farkl~ bir 
~ i z g i  takip etmiglerdir. Sozgeligi, Firsbi, Platon'un Devleiine hakettigi degeri ve- 
ren filozoflarm bagrnda gelir. Platon'un Kanunlat~ndan ve Devleiinden pek mem- 
nun olmayan Proklus'ten farkl~ olarak FMb i ,  Piaton'un sozkonusu eserleri kaleme 
alm~g olmasmdan son derece memnundur. Stoa'lr filozoflar, hikmet sahibi bir insa- 



nln mutlulugunun tamaTen kendi hayatma dayand~g~n~, basta Forfiryus olmak uze- 
re b i r~ok  filizof da mutlulugun ahirette elde edilebilecegini One surmuglerdir. Far& 
bi, bu filozoflarla aynl gdrugu paylagmaz; Platon ve Aristoteles'in siyaset felsefesi 
hakk~ndaki yaz~lar~nrn ihmal-edilmesine razl olmaz. FiirAbl'nin siyaset felsefesi ile 
yakm ilgisi, fjuphesiz, onun islami ~evrede dogup buyumug olmasma, dzellikle Hz. 

t Muhammed'in bir devlet adam1 olarak ger~eklegtirdigi faaliyetleri idalize etmesine 
dayanmaktad~r. Filozofumuza gore, dini sosyal bir hadise olarak anlamak, onu si- 
ydsi bir terminoloji i ~ i n d e  anlamak demektir. Oyle gOrunuyor ki, Farabi, bu konuda 
islam'la klasik s iy~set felsefesi arasmda Onemli benzerlikler gOrmektedir. 

FArAbi'nin siyaset felsefesi, Ozellikle onun devlet gekilleri konusunda yapt~gl SI- 

n~fland~rma, genig dI$ude mutluluk kavramma dayanmaktad~r. FArabi, siyaset, psi- 
' koloji, ahlak ve metafizikle ilgili konulan, iki meshur eseri olan Faziletli Sehir ve Si- 
y&etu'l-Medeniyye'de aynl CerCeve i ~ i n d e  ele ah. Faziletli Sehir, Farabi'nin 
"Birinci Bagkan" diye adlandrd~g~ Adil ve gefkatli bir ydnetici taraf~ndan idare edilir. 
Ydnetici, hikmet, gecaat, fiziksel g u ~  vs. gibi ~egit l i  Ozelliklere sahip olmak zorun- 
dad~r. Bagka bir deyigle, o teorik ve pratik yetkinlikleri kigiliginde toplayan bir insan 
olmal~d~r. Fakat FArAbi ~ o k  iyi bilmektedir ki, bu Ozelliklere sahip bir ydnetici bul- 
mak her zaman mumkun degildir. Filozofumurun "ilk Bagkan" da bulmak istedigi 
Ozelliklere belki de sadece Hz. Peygamber sahip idi. Peygamber gibi bir ydnetici 
bulmak ~ o k  zor olduguna gore, ydnetime birden ~ o k  insanm kat~lmas~ gerekir. 
Bagka bir deyigle, dnemli olan gerekli gartlarm devlet mekanizmas~nda bulunmasl- 
d r .  Sdzgeligi, akd ve muhakeme gucune sahip olan bir lider, devletin savunulmas~ 
i ~ i n  vazge~ilmez bir g u ~  olan karar verme Ozelligine sahip bagka bir kigiyle birlegir 
ve devlet iglerini birlikte yuruturler, islAm filozoflar~nm bir k~sm~ ,  FArAbi'nin bu GO- 
zum geklini benimsemeyerek onu giddetle elegtirmigtir. Bunlarm bagmda EbO'l- 
Hasan el-Amiri, Gazali ve Sii temayulde olan batjka dugunurler gelir. 

FarAbi'nin Faziletli Sehri'nde insanlar iki ana sn fa  ayr~lm~gt~r. Tann'y~, madde- 
den aynl varl~klan, insanm yuce mutlulugunu tasavvur ve ta'akkul eden se~kinler 
zumresi, ve butun bunlar~ ancak tahayyul gucuyle anlayabilen genig halk kitlesi. 
Bu iki s n f  insan, daha Once uzerinde durdugumuz epistemolojik ta'akkul ve ta- 
hayyul ayirlmlna tekabul etmekted~r. Halk kitlesinin egitilmesi ve onlar i ~ i n  uygun 
hakikat imajlar~nm saglanmas~, akd ve hikmet sahibi kigilerin gbrevidir. 

Faziletli Sehir halk~nm gorug ve davran~glar~n~ dikkatlice inceleyen FArAbi, sdzu 
"cahil gehirler" geklinde adland~rd~g~ yOnetim bi~imlerine getir~r. 

0, bu gehirleri, zaruri gehir, zevki ve hassasiyeti temel alan gehir, Tagallub Seh- 
ri vs. gibi krs~mlara aylnr. Bu gehirlerin her birinde insanlarrn farkl~ gaye ve idealleri 
vard~r. Baz~larma gore zenginlik ve dunya hazlan, bazdarrna g&e bedeni hazlan, 
bazdarma gore de geref Onemlidir. Bu topluluklann her birinin insanm tabiat~, top- 
lum ve siyaset konusunda yanl~g diigunceleri vard~r. Faziletli Sehrin ~Oneticileri, bu 
cahil gehirlerde olup bitenleri dikkatlice takip etmek ve onlara karg~ rnedenilegtirici 
bir siyaset uygulamak zorundad~rlar. Zaten FArAbi'ye gore Cihad'rn anlam~ da bu 
olsa gerektir. 

ibn Sin& gahsen siyasal olaylarm i ~ i n d e  yer almakla beraber, siyAset konusun- 



da fazla yazl kaleme almam~gt~r. 0, oyle goruluyor ki, temel konularda Fiiriibi ile 
aynl gbrugu paylagmaktad~r. 

F3riibi ve ibn Sinii'n~n felsefe alanmdaki katk~lar~n~ takdir edebilmek i ~ i n  onlar~n 
felsefi dunucenin daha sonraki geligmesi uzerindeki etkilerine, k~saca da olsa, te- 
mas etmek zorunday~z. Bu iki unlu filozofun gorugleri ilk etkisini, daha once igaret 
ettigimiz gibi, Yahudi fe!sefesi uzerinde gosterdi. Felsefi yonuyle orta~ag Yahudi 
duguncesinin, genig ol@de ~ i i h b ?  geleneginin bir devam~ oldugunu soylemek ak- 
la yatkm dugrnektedir. Yahudi filozoflar~nm ~ogunun Arap~a yazmalar~ ve muslu- 
man filozoflarm ugragt~klar~ meselelere benzer problemlerle ugragmalar~ bundan 
dolay~d~r. Yine onlar, isl8m kulturunun Bat~ya ge~iginde de onemli bir rol oynad~lar. 
Aynr,filozoflar kanahyla Fiiriibi ve Ibn Sinii'n~n etkisi, Spinoza'ya kadar uzanmakta- 
d~r .  Aslmda, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant ve Bergson'da Fiiriibi ve ibn Si- 
nii'n~n izlerini bulmak mumkundur. 

Orta~ag Latin h~ristiyan dunyas~nm eski Yunan felsefesi ile ciddi temas~, muslu- 
man filozoflarm eserleri sayesinde olmugtur. Arap~a'ya ~evrilen ve uzerlerinde Ge- 
$tli gerhler yaz~lan Aristo kulliyat~, Bat1 dunyas~n~n dugunce tarihinde bir donem 
noktas~ olugturmugtur. Yine biliyoruz ki, Skolastik donemde Aristoteles'le ilgili ciddi 
incelemeler, /bn SinS'nm gerhlerini kullanan Buyuk Albert (1206-1280) ile bagla- 
m@r. Gerek Albert gerek onun tan~nm~g ogrencisi ve h~ristiyanl~gm gelecegine 
yon veren Aquinolu Aziz Thomas, Fiiriibi'nin ozellikle de ibn SinA'nm buyuk o l~ude 
benimsedikleri bir tur Aristotelescilige sad~k kalmrgt~r. 

Bugune kadar yapdm~g olan incelemeleri dikkatle gozden ger$rdigimiz zaman, 
Fiiriibi ve lbn Sinii'n~n etkilerini sadece mant~k ve tabiat felsefesi alanlar~nda degil, 
metafizik, din felsefesi, ahliik ve siyiiset alanlar~nda da goruyoruz. Soz konusu et- 
kiyle ilgili yaprlan Galrgmalar~n henOz yeterli bir duzeye G I ~ ~ I ~ I  soylenemez. Daha 
once igaret edildigi gibi, musluman filozoflar~n varhk kavram~n~ fahlilleri, varolanlar~ 
mumkun ve viicib geklinde s~n~fland~rmalar~, kullileri ve oteki metafizik kavramlar~ 
tan~mlamalar~, Thomasc~ ve Skotcu sentezler uzerinde k a h  bir etki b~rakm~gt~r. Fii- 
rabf'nin teizmle ilgili gorugleri zaman zaman blok halinde iktibas edilmigtir. Bu, 
ozellikle, Latin Skolas~sizminin babas~ durumunda olan Thomas Aquinas i ~ i n  soz- 
konusudur. 

Sozgeligi, lsliimi etkiden onqe h~ristiyan ilahiyatmda Tanrhn "s~fatlar~' hakkmda 
konugmak pek bilinmezdi. Tanrl'nm s~fatlar~na iligkin felsefi gorugler beg b q u k  aslr 
sonra Skolastik dugunurlerin konusu haline geldi; aynl konu, dort aslr sonradan 
Descartes ve Spinoza'n~n goruglerine temel tegkil etti. Oyle gorunuyor ki, ilk kilise 
"babalar~", teslisin d~gmda, Tanr~ hakkmda ~ o k  az gey soyteyebilmekteydiler. 

Biraz once igaret ettigimiz gibi, Fiiriibi ve Ibn Sin3'nm uzerinde durduklar~ bir- 
~ o k  konu, qagdag felsefe de dahil, felsefe tarihinin ana konular~n~ olugturmugtur. 
Sozgeligi, Descartes'ten ~ o k  once lbn Sin&, "varl~k"~n, her geyden once, sezgiyle 
apaqk olarak bilindigini g0sterdi. Yine Descartes'in 'cogito"nun sezgiyle bilindigi- 
ne iligkin gorugu, ibn Sinii'nm "qan insan" nazariyesinde ortaya at~lan "nefsin do- 
lays~z bilgisin dedigi geye olduk~a yakrnd~r. Zorunlu Varl~k hakkmdaki gorugleri ara- 
smda da, baz~ ayrrl~klara ragmen, bir yak~nl~k vard~r. 



Buraya kadar, kisaca da olsa, FBrBbi ve /bn SnB'nln evrensel felsefe kulturune 
yapt~klarl katk~lar~ aqiklarnaya qal~gt~k. Sirndi de kelirnenin dar anlarn~yla filozof ol- 
rnayan, buna ragmen karg~lagt~g~ problernlerin qozumunde filozoflar~n yonternleri- 
ne qok gey borqlu olan bagka bir Turk dugupurunun katkwn~ dikkate alacag~z. Bu 
dugunur, EbO Reyhan Muharnrned bin Ahrned el-BeyrOni (973-1048)dir. Bu buyuk 
bilgin, bilirnden dine, dinden felsefeye kadar uzanan qegitli bilgi forrnlar~nl kendi fi- 
kir dijnyas~nda olurnlu bir birlige kavugturan ornek bir dugunurdur. 0, qegitli toplu- 
luklar arasmdaki yanlr~ anlarnalar~ giderip onlar~ birbirlerine yaklagt~rrnaya qaligad, 
farkl~ ~ r k  ve kulturler arasinda gerqek baglarm kurulrnasmda anahtar gdrevi goren 
qok ydnlu bir insandr. BeyrOni'nin qegitli bilgi dallarma, Bzellikle de bilirnsel anlayl- 
ga yaprnlg oldugu katkllardan dolay~d~r ki, unlu ilim tarihqisi G. Sarton, onbirinci 
yuzy~lln birinci yarlslnl 'BeyrOnT asrl olarak adland~rmak ister. 

Oyle gorunuyor ki, Hind dini ve felsefesi hakkmda birinci elden bilgi sahibi olan 
ilk dugunur, BeyrOni'dir. Ayr~ca o, Yunan ve lslBrn felsefesi ve ilmi literaturu hakkm- 
da saglarn bir bilgiye sahip oldugu iqin farkl~ kulturter arasinda yararl~ karg~lagtr- 
rnalar yapdabilrnektedir. Onun bu fikri qabasmdan bugun bile birqok kultur tarihqi- 
si yararlanmaktadrr. Diigunurumuzun el-dsdru'l-bdkiye ve kitdb md li'l--hind ad11 
eserlerinde ortaya koydugu genig bilgi, do@usu hayret uyand~ric~ bir bagar~d~r. 

BeyrOni'den en onemli katkdarindan birini, onun bilirnsel ytjntem yahut bilirnsel 
aragtlrrna ahl ik~ ile ilgili gbruglerinde bulmak rnurnkundur. 0, el-~sdru'l-bAkiyeanin 
onsdzunde gu hususu gByet aqk bir gekilde dile getirrnektedir. lnsanm iyi tiir arag- 
t~rrnaci olabilrnesi iqin her qegit pegin hukumden, bencilce tuturnlardan ve 'birqok 
insan~ gerqegi aragt~rrnaktan ahkoyan butun oldurucu unsurlardan uzak olrnas~ ge- 
rekir. BeyrOni'nin Hindistan hakkmdaki eserlerini degerlendiren IslBm kultur tarihqi- 
si rneghur G. Von Grunebaurn'un dedigi gibi, bu unlu Muslurnan dugunur, bagka 
bir rnedeniyeti tasvir ederken, genellikle sadece Bat1 dunyaslnda gorulen bir tutu- 
mu sergilemektedir. 

Fakat unutuirnamahd~r ki, her ne kadar BeyrOni'nin bu tuturnu, son derece dik- 
kat qekici ise de busbutun BeyrOnTye has olrnay~p IslBrn bilirn ve felsefe tarihinde 
oldukqa belirgin gekilde gorulen bir tuturndur. Sbzgeligi, aynl tuturnu Farabi ve Ibn 
Sin5'da gorrnekteyiz. Tefsir alanmda Zernahgehri, hadis'de ~uhar i ,  KelBrn1da Ma- 
turidi, felsefede FArBbi ve .lbn Sing, kultur tarihinde BeyrQni (ki bu dugijnurlerin 
hepsi Turk as~l l~d~r) aynl objektif c;izgiyi takip etrni9lerdir. Butun bu Turk dugijnurle- 
rinin kelBmi ve siyBsi ~ekigmelerin yer aldlg~ buyirk rnerkezlerden uzak bdlgelerde 
dogup buyumug olrnalarl ayrlca dikkate deger bir husustur. 

Bu dugunurlerin, aragt~rrna ahlBkma iligkin goruglerine bir iki drnekle dokunmak 
yeterli olacakt~r; FBrBbi, 'Zinon el-Kebir' uzerine yazdrgi yorurnda, eski Yunan filo- 
zoflarinm eserlerini gerh eden h~ristiyan rnuelliflerin baz~ geyler eklediklerini, baa 
geyleri de gorrnezlikten geldiklerini soyleyerek onlar~ elegtirmekte, klnarnaktad~r. 
BeyrOn? ise gunlar~ yaztyaktadlr: "Gerqegi aragtiran bir insanla -bir gelenege koru 
kdrune uyan insan arasmda elbette buyijk bir fark vard~r." Ayn~ tuti ,mu, onun qag- 
day /bn Singda da gorrnekteyiz. Aristoteles'i gozu kapali takip edenleri elegiren 
lbn SinB, onlari kendi akillar~ni kullanrnaya ihtiyaq hissetrneden zaman harcad~klar~ 
iqin elegtirrnektedir. 



BeyrOni bilginin insanlar~ yan~ltmak ve onlara zarar vermek amac~yla kullan~lma- 
slnl tel'in etmektedir. 0, halkm.cehaletini somuren bilgi anlay~g~ karglslnda bizleri 
tekrar tekrar uyarmaktadlr. Ttpkl Farabi gibi, o da 'mutercimlerin igledikleri cina- 
yetRten yakinmaktadlr. BeyrOni'nin temel ilkesi gudur: Kendi aleyhine de olsa ger- 
qegi aramaktan geri durma. Hakikat, hangi liaynaktan gelirse gelsin, kabul edilme- 
lidir. 

Hintliier ile muslumanlar araslnda cereyan eden siirekli sava~lara ragmen, 
BeyrOni, Hindistan konusundaki eserlerini kaleme al~rken tarafsiz kalmaslni bagar- 
rnigtir. Dogrusu, bir insan~n, siyas? aqidan kendisinin de bag11 oldugu devlete dug 
man olan topluluklari anlayabilmek iqin her tijrlu sempatiyi gbstermig olmasl, ina- 
nilmaz guq bir durumdur. 

BeyrQni, Kitab mA li'l-Hindln 6nsbzunde- kendi yaklayminm dzelliklerini qok 
aqrk bir dille ifade etmektedir. Ilk olarak o, duydugu her geyin aslln~ ogrenmek iste- 
digini soyler; qunkij ona gbre, 'duyduklar~miz gdrduklerimizden farkh olabilir'. Kita- 
bi ile ilgili olarak da sunlari yazlyor: 'Muhaliflerimizin yanddiklarinr gdstermek iqin 
onlarrn bagvurduktari t a r t ~ p a  gekillerini benimseyecek degilim. Benim kitablm, 
hakikatlerin basit tespitinden ibarettir". Ona gore, bu kitabm 'yaz~lig~ndaki gtiye, 
Hint halklyla dini konularda gorug alr~veriginde bulunmak ve onlarla dostluk bagla- 
ri kurmak isteyenlere yard~mci olmakt~r. 

Simdi boyle obje+dif bir yaklaglmln BeyrOni tarafindan geligtirilip eksiksiz uygu- 
lanmas~, buyuk Turk Sultan1 Gazneli Mahmrjd'un bagrnda'bulundugu Ulkede genig . 
bir fikir hurriyetinin varlrgma igaret eder. Gerek Sultan Mahmrjd'un, gerek onu takip 
edenlerin uyguladiklar~ dini politika, hakikatte liberal bir politika olmak gerekir. 

Yeti gelmisken bir noktaya daha igaret edelim: Beyrrjni, Kur'an'da ifadesini bu- 
Ian inceleme ve aragtirma ruhunu gdrebilen vukOf sahibi bir insand~r. Bu konuda 
o, kendi objektif yonleriyle Kur'an'm talepleri arasmda gerqek bir irtibatrn oldugunu 
gormektedir. BeyrQni, Hindistan kitab~nln dnsozunde, insanin hakikati soylemesine 
pengel olan cehalet, nefret, sevgi vs. gibi psikolojik itici gijqleri tahlil etmek suretiyle 
kendisini yanhq kanaatlere suruklemekten nasd korumaya qal~gtlg~nl anlatlr ve Al- 
lah'm lutfu sayesinde bu motivlerden hiqbirinin kendi qallgmas~n~ etkilemedigini 
sijyler. Ona gbre, daima gerqege sar~lan, yalanlardan sak~nan ve boylece, yalan- 
cilar nezdinde bile itibara sahip olan insan ovguye IZly~ktlr. Kur'an'da buyuruldugu 
gibi, insan kendi aleyhinde dahi olsa, dogruluktan ayrllmamahd~r: BeyrOni'ye gore, 
Islam, her qegit dar g6ruglulukten uzak olan bir kultur guurunu varlrk alanma q~kar- 
mlst~r. on10 diigunurumOz, Kur'an tarafmdan telkin edilen rasyonel ve tecrubi ru- 
hun tam anlamryla fark~nda oldugu gibi, diger baa dinlerin kutsal kitaplar~nm se- 
bep oldugu buyuk guqluklerin de farkindad~r. Kendi ddneminde baz~ Hint 
bilginlerinin muhtemel din-bilim qat~smasmr onlemek iqin bilimsel sonuqlar~ yanl l~ 
yorumlad~klarl-n~ sdyleyen BeyrOni, bu tumumu k~namaktadlr. Onun, kendi dinine 
ve kijlturijne guveni tamd~r ve bdyle bir guven genig bir kafa yaprslna sahip olmak 

f i ~ i n  gereklidir. 0 g6yle der: Kur'an'm Ayetleri bu konular (yerin, gogijn vs.'nin gekil- 
leri) ve dteki llam hususlarda zorlama bir yorum yapmayi gerektirecek bir sey ihti- 
va etmemektedir; onlar dinin dteki hijkumleriyle uyum iqinde olup aynr zamanda 
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zumlere yonelir. AhlBk konusunda iki temel fazilet,ijzerinde durur; Muruvvet ve 
Vhuvvet. Birinci terim, ferdin, ahlaW davran~glar~n~, ikincisi ise toplumsal ahlak~ dile 
getirir. Biri, "yigitlige", dteki ise 'kardeglige" igaret eder. Murijwetin kaba kuwet 
gdsterisi ile ilgisi olmadgjln~ bilmek gerekir. Bu ahlBW bzellik, kibarhk, yumugak 
kalplilik ve sablr gibi unsurlardan olugur. 

BeyrQni'nin Uhuvvet anlaylg~, oyle gdrijniiyor ki, onu Hint kast sistemini elegtir- 
meye gaturdu: "Hintliler aras~nda bu cegit kurumlar gayet fazla. Butun insanlar~ 
egit sayan biz rnuslumanlar~n gorugu ise tam anlamlyla farkl~d~r. ... Hindliler ise 
muslurnanlar arasmda karg~llkl~ anlaylgl onleyen en buyuk engel budurn. 

Beyrhi'nin vefatmdan klsa bir sure sonra Sultan Alp Aslan, Turkler'e Anado- 
lu'nun kaplslnl butunuyle aqmayl bagard~. Bu, sadece dunya sivaset tarihi aql$ln- 
dan degil, ilim ve fikir tarihi aqsrndan da bir ddnurn noktas~ olmugtur. Egitim ve 
ogretim faaliyetlerinin rnuesseselegmesi, 'universite* huviyetine kavugmasl, bu do- 
nemde olmugtur. Osrnanll Turkleri'nin Bursa, Edirne ve daha sonra Istanbul gibi 
ilirn ve fikir merkezlerinde yiiksek bir seviyeye ulagtlrd~klar~ tahsil hayat~nln can11 
koklerini Selquklu doneminde bulmaktaylz. Ne yazlk ki, 'Sel~uklu ve Osmanl~ Tijrk- 
leri'nde Felsefe", henuz uzerinde yeterli diyebilecegimiz o l~ude ilmi aragt~rmalann 
yap~lm~g oldugu bir konu degildir. Hatta aynl geyi 'KelBmm ve "Tasavvuf" sahalarr 
hakklnda da soylememiz mumkundur. 

Osmanli Imparatorlugu'nun kurulug doneminin son safhasl olan Fatih donemin- 
de gok can11 bir ilim, fikir ve sanat hayat~n~n oldugunu biliyoruz. Yine, bu canllhgrn 
da tarihi ve ictimai sebeplerini tam olarak bilmiyoruz. Sozgeligi, Fatih'in isliim fikir 
tarihi aqlslndan son derece onemli olan 'Tehafut' konusuna, yani felasife ile Gaza- 
li araslndaki meghur fikir kavgasma ilgi duymasmn, bu konunun yeniden ele a h -  
maslnl emir buyurmaslnm sebebi, yahut sebepleri neydi? KBtip Celebi'ye gore, 
Sultan Mehmet Fatih, "hukems ile Gazab arasmda bir hukurn vermek icin"bir kitap 
yaz~lmas~nl ister. .Gbruglerine biraz sonra k~saca temas edecegimiz Hocazdde 
(Mustafa Muslihiddin Bursevi)nin meghur Tehafutu ile Alaaddin Tusi'nin TehafutB 
yani Kitabu'z-Zuhr'u bu emre binaen kaleme al~nm~gt~r. Sultan, olduk~a k~sa za- 
manda yazllan her iki eseri de hakettikleri onemi vermig, fakat Hoca-ziide'ninkini 
daha qok takdir etmig ve bu ilgi, TQsi'nin Iran'a gitmesine sebep olmugtur. 

Hoca-zBdelnin Tehafut'iinun kaleme al~nyndan aga@ yukarl bir aslr sonra Ke- 
ma1 Paga-zBde (lbni Kemal) bu esere bir HZQiye yazmlg, yani H&iye a/& Tehafu- 
tu'l-feldsife~i kaleme alm~gt~r. Her uq eserin de fikir tarihimiz aq~s~ndan buyuk de- 
ger tagld~glnl ifade etrnemiz gerekir. 

Yine, ileride gdrecegimiz gibi, lsliim'da felsefl ahlak gelenegini'devam ettiren 
~lnall-zBde Ali Efendi, ilk ciddi Turkqe ahlBk kitablnl, yani Ahldk-I AIA1?yi Kanuni 
donerninde kaleme almlgt~r. 

Bu eserlerin felsefe kulturune katkllar~nm tam olarak tayin ve tespit edilmesi igi, 
yap~lmasl gerekli genig ilmi etudlere bag11 olacaktn. Biz burada sadece bazl 
Unemli noktalara dikkat qekmekle yetinmek durumundaylz. 

I 



1. Hoca-zBde (1 420-1 488) 

Yukarlda igaret edildigi gibi, Hoca-zbde'nin Tehafufu "hukema ile Gazali ara- 
smda bir hukum vermek maksad~yla" kaleme alrnm~gt~r. Eser yaz~ld~g~ s~rada Hoca- 
z3de Istanbul'da Sahn Medresesi'nde muderrislik yaplyordu. Muellif, eserinin ga- 
yesini goyle apklamaktadlr: 

"Gbrijglerinde geriata uymayanlar arastnda hikmet ve felsefeye baglanan bir 
grup vardr. Bu grup her ne kadar hesap, hendese ve mantlk iiimlerinde isabet et- 
mig ise de -Gunku bu ilimlerin prensiplerinde akrl hfikimdir ve vehim igleri karlgt~r- 
maz- tabii ilimlerde kolayhkla, ihh? ilimlerde pek ~ o k  hataya dijgmuglerdir; zira bu 
ilimlerin prensipleri aklllara ve vehimlere kapalld~r. Sonra din ulular~ keiam ilmini te- 
sis ederek bid'at ve dalfilet ehline, bilhassa felsefecilere fazlas~yla cevap vererek 
kitaplar yatmlglardrr. Bu kimseler araslnda GazAii, Tehafutu'l-felasife isimli pXutul- 
mez bir risale meydana getirmis ve onda felsefecilerin akidelerinin butlanlnl ve Ce- 
ligmelerini gostermigtir. Sonra ben, hukumd8r taraflndan bu kitaplara benzer bir ki- 
tap telifine memur edildim., insaf sahipleri, bu hususta dugmug oldugumuz hatalart 
mazur gdreceklerdir, zira kendimi hatadan salim farzetmiyorum. Eger s6z esnasm- 
da GazWye ait ihmallere igaret etmek durumunda bulunursam, bu onu ku~ultmek 
i ~ i n  degil ... sadece neyi kabul ve neyi reddettigimi gostermek i~indir  ... Bu risale- 
deki maksad~mlz, felsefecilerin ilahi ve tabil iliqlerine taallClk eder; ~ u n k u  ancak bu 
iki ilimde geriat kaidelerine aykml~k vard~r ... Biz bu eserde filozoflar~n tabii ve ilahi 
kaidelerinden Gazali'nin getirdigi veya getjrmedigi hususlar~ hikaye edip mutefela- 
sifiye kargr koymak, hak ehline vaaz etmek gayesini gutmekteyiz. 

Hoca-zsde'nin bu ifadelerinden anhyoruz ki, kendi Tehsfijfu, trpk~ @&iliinin 
Tehafut'u gibi, felsefe-agktyia kaleme allnmrg bir eser degil, filozoflar~n qeriata uy- 
mayan goriiglerinin yanllglig~nl gostermek i ~ i n  kalerne allnm~g keldm gelenegi i ~ i n -  
de mutalaa edilmesi gereken bir eserdir. Fakat bdyle bir gaye, ne GazWnin Te- 
hafuiunun, ne de Hoca-zade'ninkinin felsefi degerini dugurmektedir. CUnku iki 
eserde de meselelerin ele ahgr filozof~a olmugtur. Buna ragmen hemen belirte- 
lim ki Hoca-zade, din ve felsefe iligkisi konusunda yeni bir anlay~g ve yorum getir- 
mek gibi bir iddiada bulunmamaktadrr. 

Hoca-zade'nin Tehafufu, yirmi iki mesele uzerinde durmaktad~r. Hoca-zade 
meseleleri ele alrrken Gazali'den genig ol@lde istifade etmekle birlikte, kendine ait 
tespit ve tahlilleri olan bir Blimdir. Ayrrca, yeri geldiginde Gaz5li"nin hatalarrna iga- 
ret etmeyi de ihmal etmemektedir. Sdzgeligi, Gazali'nin Tehafurunde ibn Sin&'n~n 
vacibu'l-vuc8d'un tek olmasr gerektigine dair itirazlarlnl Hoca-z&de yeterli gorme- 
mig, bagka deliller One surmugtur. Yine, ibn Sina'nm "erkibin muhal oldu@.~ fikrin- 
den hareketle Allah'rn tarif edilemeyecegine" dair gorugu, "tarif, haricte terkibi ge- 
rektirmez, ~ u n k u  terkip zihnidirm denilerek tenkid edilmigtir. Hoca-zade'ye gore, 
Gazali, "Allah, gayrl bilir' konusunda filozoflara karg~ g u ~ l u  denebilecek itirazlar 
one siirememiq, hele Allah'ln cuz'ileri bilmedigi meselesinde onlarl tekfir etmesi 
zaylf delillere dayandrrrlm~gtrr. 

Hoca-zade, ruh meselesinde, cesetlerin hagri konusunda mdstakil diyebilece- 
gimiz bir dtlgunce ve istidlal ~ izgis i  takip etmigtir. Eserinde Hoca-zade'nin mantk 



kaidelerini eok iyi bildigi ve saglam bir mukaleme gucdne sahip oldugu aqkqa g& 
rulmektedir. 

2. Kemal Pa*-Ade (ibni Kemal) 

Kemal.Paga-zade (1 468-1 534) Osmanlr Turk dilnyas~nm yetigtirdioi en unlu ilim 
ve fikir adamlar~nm bagmda gelir. CoQu din7 konularda olmak uzere, iki yliz ila uc 
ydz aras~nda eser kaleme aid@ ifade.edilmektedir. Mijderrislik, kaddlk ve nihayet 
geyhtilisl&mltk makamlar~nda.bnemli gdrevler if8 etmigtir. Bu iinlu Turk alim ve mu- 
tefekkirini Taftazani ve Curcani gibi Islam ilahiyat muhitinde birinci stray1 iggal 
eden ilim adamlarma tercih edenlerin bulundugunu, hatta onun, 'devrinin Ibn Si- 
na's~" oldugunu one suren tarihi kay~tlara rastlamaktay~z. 

Kemal Paga-zade'nin dzellikle din felsefesi alanma giren konularl ele alan cesit- 
li eserlerinin oldugunu gtirmekteyiz. Bunlar aras~nda akla ilk gelen eseri, giiphe- 
siz, h&iyal a13 tah3futu11 falasifa'dir. Bu eser, admdan da anlagdacag~ gibi, Hoca- 
zade'nin daha dnce sdzu ediien Tehafijiu uzerine yazllrn~g bir hagiyedir. Kemal 
Paga-zade, Hoca-zade'nin uzerinde durdugu baa dnemli noktalar~ ele almakta, 
tahlil ve tenkit etmektedir. Bu igi yaparken de o gune kadar kaleme almm~g olan 
kelam ve felsefe eserlerine buyuk bir derinlikle vak~f oldugunu ortaya koymaktadlr. 
Kemal Paga-zade, Hoca-zade'nin uzerinde durdugu bir mesele hakkmda gdrug 
bildirirken, soz konusu meselenin daha geriterindeki kaynaklar~na inmekte ve baa 
ciddi mukayeseler yapmaktad~r. tjzellikle Alaaddin TOsi'nin gbrugleri ile Hoca- 
zade'nin goruglerini yeri getdiginde mukayese etmesi, Kemal Paga-zade'nin eseri- 
ne 'tehafutler' zinciri i~ inde ayrl bir deger kazand~rmaktadlr. Kemal Paga-zade' iki 
tehafuiten bazan birinin, bazen dtekinin hakl~ olduguna igaret etmekte, bazen de 
kendisi her ikisini de ciddi gekiide tenkit etmektedir. 'HBgiye'yi dikkatlice tefkik 
eden bir okuyucu, Kemgl Paga-zsde'nin bag~ms~z tefekkur gucune sahip, kendi 
kendisine gucenen bir ilim ve fikir adam1 oldugu ger~egini gdrmeden gecemez. 

Hagiye, Hoca-zfide'nin Tehafuiunde yer alan ve din felsefesinin merkezi konu- 
lar~ durumunda olan on beg mesele uzerinde durmaktadr. Bunlar genellikle Al- 
lah'm zatl, s~fatlar~, alemin Allah'tan suduru ve zaman aqs~ndan ldurumu (baglangl- 
CI, nihayeti) konular~yla ilgili olup yuzydlard~r filozoflar ve ilahiyfit~~lar tarafmdan 
tartigdmaktad~r. 

Kemal Paga-zade'nin felsefi tefekkiire katkrlar~n~n tam anlam~yla tespit edilebil- 
mesi i ~ i n  gerek H&iyelsinin, gerek qegitli kelami problemleri ele alan risfilelerinin 
ilmi tahlil ve tenkit suzgecinden ge~irilmesi icap eder. Su anda elimizde bu tor Ga- 

' 

I~gmalar bulunmadrg~ icin bizim burada tafsilatl~ bilgi vermemiz mumkdn degildir. 
Imdi, Kemal Paga-zade'nin genel felsefi tutumu hakk~nda bir fikir edinmernize yar- 
d~rnc~ olabilecek bir k a ~  drnek vermekle yetinmek durumunday~z. C)yle gdrunuyor 
ki, Kemal Paga-zade felasifenin kargwnda daha ~ l ~ m l ~  bir tavlr takmmaktad~r. Sdz- 
geligi, o goyle der: lnsanlar aras~nda alemin ezeli oldugu iddiasmdan 6turO filozof- 

, larm ksfir olduklar~ gdrugu yayglnd~r. Ancak, Imam Fahreddin RBzi'nin bu konuda 
mutereddid oldugu gbrBlmektedir; ~unku, o, el-metAlibu'1'-aliwe'de gdyle der: "Bil 
ki ilahi kitaplarda alemin maddesi ve suretiyle birfikte hadis oldugu hakklnda bir 



tasrih rnevcut degildir. Ne Kur'an'da ne de Tevratta bu konuda sarahat vard~r. Ve 
bu iki kitap, ilahi kitaplarm en degerlileridir. Madern ki dururn bu rnerkezdedir", di- . 
yor Kernal Paga-zade, yukarldaki kanaatten dolayr insan, "af rnahallinde" bulunabi- 
lir. oyle ise, Alaaddin TOsT'nin gbrugu, yani, 'Alernin ezeliligi fikrinin yanllgl~gl husu- 
sunda geriatrn tuturnunun kesin oldugu' gdrugu Uzerinde dikkatle durrnak gerekir. 

lkinci drnek ise qudur: Hoca-zade, diyor Kernal PagaLzAde, "din v@ geriat ehli, 
Allah'ln kaadir ve rnuhtar oldugu gdrugundedir' diye yazar. Boyle bir ifade, bu ko- 
nuda adeta h i~b i r  tartrgrnanm olrnad~gl anlamma gelir.' Oysa rnesele boyle degit- 
dir, cunku qeriat ehlinden olan SOfiye, Allah'm alemi zorunlu olarak varl@a getirdigi 
konusunda filozoflarla aynr gbrugu paylag~rlar. Bu konuda kufur itharnlndan kaqn- 
rnanln yollar~ vardrr. 

* 

Kernal Paga-zade'nin HAgiye'sinde bu tor drneklerin saylslnl ~ogaltrnak rnurn- 
kgndur. Butun bunlar~ dikkate aldlgrrn~z takdirde gunu rahathkla sayleyebiliriz: Ke- 
rnal Paga-zade, HAgiye'sinde felsefi bak~g tarz~na hakettigi Onerni verrneye gayret 
eden, belli bir problerni ele alrrken onunla ilgili farkl~ gbriigleri zikr ederek konuya 
aqkhk getirrnek isternekte, hele 'kMur' veya "zlndlklar' gibi itharnlara gidilrnesine il- 
tifat etrnerrfektedir. 

3. K~nal~ziide Ali Efendi (I 510-1 572) 
', 

Ash ad1 Alaaddin Ali b. Ernrullah olan Klnal~zade, Edirne, Bursa ve Kutahya gibi 
devrinin unlu kultur rnerkezlerindeki rnedreselerde rnuderrislik gorevlerini if3 ettik- ' 
ten sonra takriben 1550'lerde Istanbul's geldi ve k~sa zarnanda takdir toplayarak 
Suleyrnaniye Medresesi'nde vazife alrnaya rnuvaffak oldu. 

Krnal~zade, Arap~a ve Fars~a'ya hakk~yla vAkd olan ve ozellikle din7 ilirnlerde 
rnutahass~s, Alirn ve rnutefekkir bir kigiydi. Oglu Hasan Celebi Tezkiretu'p 
gu'ara'srnda babasmdan bahsederken onun fazilet deryasl, ilirn kamusu, hak ve 
hakikatm rnijrnessili oldugunu kaydeder. Atahin Zeylu'pgakaylK~nda ise, ~rna l~z& 
de'nin hikrnette Ibn Sin& ayarrnda bir rnutefekkir oldugu yazlhd~r. suphesiz, bu son 
ifade bir ger~egi dile getirrnekten ziyade bir rnuhabbeti dile getirrnekte ve Krnall- 
zade'ye gdsterilen sayglnln buyuklugune igaret etrnektedir. 

KmallzAde Ali Efendi, cok sayrda hagiye ve risale kaleme alrnrgtrr. Fakat eserle- 
rinin en unlusu AhlAk-I Ald-f'dir. Ad~ndan da anlagllacagl uzere, eser ahlak hakkm- 
da olup Suriye Beylerbeyi Ali Paw'ya takdirn edilrnek uzere kaleme a l ~ n d ~ g ~  icin 
Ahldk-I AldTad~nl alm~gtlr. 

Eserin bizce en dnernli dzelligi, Turk~e yaz~lrn~g ilk ciddi ve genig kapsarnlr bir 
ahlAk felsefesi kitab~ olrnas~dlr. Eser, yaz~ld~gr tarihten Osrnanh Devleti'nin y~krl~g 
dijnernlerine kadar en qok okunan, tesir alan~ en genig olan kaynaklar arasrnda 
yer alrn~gtr. 

Ahldk-I AlA-ikdkleri ~ o k  gerilere uzanan bir ahlAk felgefesi gelenegini devarn et- 
tirrnektedir. Eserin en yakm kaynaklar~, TusI(6. 67211274)nin Ahldk-I Naslflsi, Hij- 
seyin Vaiz'in AhlAk-I Muhsinlsi, Celaleddin DewAnTnin (6. 9Wl502) Ahldk-r Cela- 
Isidir. Tusi'nin eseri bu son iki eserin ana kaynag~ oldugu gibi AhlAk-I Ald-Kin de 
kaynag~dlr. SBphesiz, TusTnin eserlerinin gerisinde de jbn Miskeveyh (d. 4211 



1030)in Tehzibu"1-Ahlak-I bunun da gerisinde FiiraM'nin ve Kindi'nin ahliika dair ri- 
saleleri yer alrr. Bu gelenegin pizgisini pok daha gerilere goturijrsek karg~m~za bag- 
ta Aristo'nun (Nikomakos )Ahlak-I olmak fizere pegitli kadim felsefi, eserler p~kar. KI- 
nallz&delnin eseri uzerinde GazWnin etkisinin de buyuk oldugu gdrulmektedir. 

Suphe yok ki. ~hl&k-r'~/&-l, ait oldugu felsefl gelenek ipinde yazdm~g eserlerin 1 
ne en bnemlisi, ne de en ilnlusudur. Fakat bu hijkumden eserin orijinalliginin olma- 1 
dl01 manaslnin plkardmasl asla dogru degildir. ~ u k a r ~ d a  soylendigi gibi, eserin te- 
sir sahas~ oldukpa gen i~  olmugtur. Yazmalarlnm dunyanm ~egitli kutuphanelerine 1 
yay~lmas~ ve eserin baz~ k~s~mlar~n~n Venedikli Givanni Medun tarafmdan tercume ' 

edilmesi esere verilen iinemden ileri gelmektedir. 

Kanaatimizce Ahldk-I A/$-i ile en guzel degerlendirmelerden birini yapan, KI- 
nal~zsde'nin bizzat kendisidir. Ona gore Blim ye filozof kigilerin onde gelenleri, 
ameli hikmet (yani ahl3k) konusunda Bnemli eserler kaleme alm~glardir. Tusi, Dev- 
van7 ve Huseyin Vdiz'in eserleri bu cumledendir. Turk~e konugup yazanlarm buyiik 
ekseriyeti elbetteki bu kaynaklar~ okuyamamakta idiler. "Ne olayd~', diyor K~nal~zC 
de, 'hikmet-i ameliyyeyi butunuyle ihtiva eden Turkpe bir eser yaz~lm~g olayd~ ye 
bu u~ kitaptan sonra dorduncu slrayr alaydl'. Belki de eseri okuyacak genig kitleyi 
dugiherek bilginimiz gdyle devam ediyb:   mi dim odur ki, Allah'ln lutfuyla bu kita- 
b ~ m  daha pok kabul gorecektir. 

Burada b'ir hususa igaret etrnemiz gerekiyor. Islam fikir tarihinin kliisik donemle- 
rinde bir eserin yenilioi, yahut orijinalligi konusunda bugun bizim sahip oldugumuz 
goruglerden farkl~ gorug ve anlay~glar vardr. 0 donemlerde bir eser, bugun bizim 
yazmaya ~ a l ~ g t ~ g ~ m ~ z  gekilde (mesela, alman her fikrin kaynag~n~ ap~kqa yazmak 
suretiyle) kaleme al~nmazd~ "hm mu'minin yitigi idi; onu buldugu yerde al~r" ve ken- 
di goruglerini de ilhve ederdi. Nitekim lbn Miskeveyh, daha once yazdan ahliikla il- ' 
gili eserlerde zikredilen,'hikmetliU goruglefi aynen alm~g kendi goruglerini de iliive 
ederek eserini tamamlam~gt~r. Tusi ise, lbn Miskeveyh'nin eserinde bulunmayan "ev 
idaresi' ve 'siy8setU bolumlerini eklemek suretiyle kendi eserine gekil kazanm~gt~r 

Benzer bir durum Kinal~zBde ipin de sozkonusudur. 0 goyle der: "Biz, bu kitabl- 
mrzda evvela buyuk iilimlerimizin hikmet dolu fikirlerini nakledecegiz.' Fakat o bu- 
nunla yetinmeyip kendi goru$erini, hadiselerden edindigi tecrubeleri ve igittiklerini 
de eklemektedir.. Bundan dolay~d~r ki K~nal~zade, kendi eserinin, aynl fikt'i gelenek 
i~ inde kaleme almm~a oteki eserlere nazaran daha pok kabul gaecegine inanmak- 
tad~r. 

K~nallzBde, eserinin ilk k~smrnda (mukaddime'de) hikmetin tarifi ve k~s~mlar~ uze- 
rinde durur. 0, Kind1 ve Ebu Bekr Riizi'nin tariflerini esas alarak a h l ~ k ~ n  bir 't~bb-I 
ruhank olduguhu sdyler ve "hulk"un degigebilirlig~ prensibhden yola qkar. Kendisi- 
nin de dahil oldugu ahHk felsefesi geleneginin kadim Yunan du$hcesinden epey- 
ce gey aldlg~n~ bilmekle beraber, genelde Yunan felsefesinin esasl 'nefs ve heva- 
nln tesirinden uzak degildir; bunyesi esas itibariyle maddldirw. K~nallzAde, daha 
sonra konuyu, insanm nasd bir.var11k olduguna, onun mebde ve meAdma getirir ve 
filozoflarm dine uymayan baz~ gdr?i$lerini tenkit eder. 'Birinci kitap', ahlBkm temel 
konusu olan faziletler, reziletler, manevi hastahklar ve tedavisi uzerinde durur. 



AhlAk-I AliWnin 'Ikinci Kitab"~ aile yapw, ~ocuk terbiyesi, aile fertleri arasmda 
karyl~kl~ gdrev ve sorurnluluklar, aile ve genig toplurn seviyesiride kaynagrna ve 
birlegmenin gartlar~ vs. uzerinde durur. Uanaatimizce, eserin bu bdlOrnij felsefi diS- 
gunceye katk~da bulunan nazar? hususlardan yana zengin olrnarnakla birlikte, o 
gunun ~urk-lslam aile ve cerniyet hayatma, terbiye anlay~g ve tatbikat~na dair 
dnernli noktalara temas ettiginden dolay~ orijinal bir rnahiyet sergilemektedir. 

'ot#ncu Kitab'm konusu siyasettir. F&rBbi'nin sisternle@irdigi siyaset felsefesi 
geleneai, Kmalz$dt.'nin eserinde - t~pk~ Tusl'ninkinde oldugu gibi- popqler bir gij- 
runume kavugmaktadu. Burada uzerinde du~ulan lionular~n bagmda da adalet ve 
sevgi gelir. Adalet olmadan hicbir nizarn kurularnaz ve devarn ettirilernez. Buna 
ragmen rnuhabbet, adaletten ustundur. K~nal~zade gdyle der: "Butun rnevcudat~n 
ayakta durrnas~ ve bekast rnuhabbet iledir. Muhabbet biltiin varl~klarda rnevcuttur. 
Hicbir varhk yoktur ki, vahdetin varl~g~ndan ve rnuhabbet meylinden hali olsun.' 
Muhabbetin tegkil ettigi birlik tabi? ve ihtiyar'idir; oysa adalette -en azlndan siyasi 
hayatta- belli UlciSde bir zorlarna vard~r. Adalet, 'insaf"tlr. 'N~sf" kelimesinden gelen 
insaf, bir geyin yarlslnl bagkas~ iqin ay~rrnak demektir. Oysa muhabbet &in bdyle 
bir taksirne gerek yoktur. Muhabbet, hayatm her kadernesinde gerceklegen birli- 
Sin ve Allah'a kurbiyetin baglangtc~dlr. 

Kmaltzade devlet gekillerinden bahsederken genel hatlar~yla Farabi'nin Gizmig 
oldugu yolu takibeder. *hir idarelerini dnce fazd - olan ve faz~l- olmayan diye iki 
ana gruba aymr ve bu sonuncuyu ise cehalet gehri, vahgetin hakirn oldugu gehir, 
behirni anlay~g ve uygularnalarm hakim oldugu gehir diye krslrntara avr~l~r. AhlAk-I 
AlAf'nin bu bdlurniinde de yaz~ld~g~ ddneme ait dikkat ~ekic i  at~flar've tespitler yer 
almaktad~r. Sijzgeligi, o gunOn Avrupa ve Rusya's~n~ 'kufur Sap~khgr uzerine kurul- 
mug rnedineler' olarak gdrilr. Hakiki /sl8rn inancmdan uzaklagrn~g olrnakla birlikte 
/slam dunyas~n~n iqinde barman baz~ gruplarm anlay~glarln~ ise "kufrun dyndaki 
sap~kl~k' olarak degerlendirir. Kufur ve sap~khk uzerine kurulrnug butun yijnetirnler, 
asllnda, faziletsizlik ve cehalet y6netimleridir. Kendi ddnerninin Osmanll-Turk ye- 
netirni hakk~nda da gunlarl sdylemektedir: 'AHah'a harndolsun ki, bizim gehirlerirniz 
adaletli, dirayetli ve din? bak~mdan tam; dinin ve rnulkun koruyucusu bCjyiik padi- 
gah Sultan Suleyman Han'm rnubarek ve rnesOd elinde, degerli devlet adamlar~n~n 
da gayret ve yard~rnlar~ ile, iyilik ve fazilet gehirleri olrnu$ur." 

Kmal~zBde, devlet bagkanmda bulunrnas~ gereken yedi ternel gart~ sayd~ktan 
sonra goyle der: 'Allah'a gukur, bunlartn tarnarn~ bizirn padigahrrn~zda rnevcuttur.' 


