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İslam Felsefesi Tarihi Çalı~mamızın Anlamı ve
Amacı Nedir?
tlunal Edilmiş Bir Disiplinin Tarihi-

HANSDAIBER"
ÇEVİREN: M CÜNEYTKAYA
DOKTORA <X;RENd Sİ

Alman şair ve filozof Friedrich Schiller, 26 Mart 1789'da Jena Üniversitesi
Tarih Kürsüsü'nde fahri olarak göreve başlamasırun şerefine bir açılış
konferansı verdi. "Dünya tarihi hakkında çalışmamızın anlamı ve amacı
nedir?" (Wa5 heifJt und zu ıer1JJemE rrIe studiert mın Uniıersal.-~chü:hte?)l başlıklı
konferans, fragmanlarla yetinmeye razı olmayan "felsefi zihnin" bilgiyi arama
noktasında büyük bir dikkat ve hararetle peşinden koşacağı şeyin, tarihin
anlamını araştırmak olduğunu ortaya koymuştu. Diğer yandan [Schiller'e
göre] "kalitesiz ilim adamının yegane hedefi ise, çalışarak, bulunduğu görevin
şartlarmı yerine getirmektir" (demBralgiehrten ... (ist es) ky seinmıFleif3 eirrzig
und al.leindamm zu thım, die Badi.rlf?fll1f:Pl zu erfiillen, un:ler denen er in einmı A rrte
fdhig ist).2

Çağındaki felsefi düşünceden, özellikle de Kant'tan etkilenen Friedrich
Schille r, [bu konferansında] tarih çalışrnalarırun evrensel epistemolojik
değerine atıfta bulunmaktaydı. Biz de bu hususu, dikkatlerimizi İslam

Hans Daiber, "What is the Meaning of and to What End do We Study History of Islamic
Philosophy? The History of a Neglected Disciplinen, Biliin;raphy if IslarrU Philaqiry, Leiden 1999, c.
I, s. xi-xxxiii.
Bu makalenin az da olsa farklı bir şekli Imm A~ if Scierm ani Hummities.Pmmii.I7fI'te (7/5,
Jenısalem 1998, s."I77-199) yayımlannuştır. Makalenin sözkonusu bu [ilk] yayınundaki bibliyografik
ilave (s. 193-199), 17. yüzyıldan itibaren İslam felsefesi hakkında yapılnuş yayırılann kronolojik bir
listesini ihtiva etmektedir .

•• Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde (Almanya/FrankfuıtlM) Doğu Filolojisi kürsüsü
başkanı.

ı SdJillers Weıke, Nationalausgabe c. 17 (Historische Schriften), bölüm 1, ed. Karl-Heinz Hahn,
Weimar 1970, s. 359-376.

2 SdJillers Weıke, c. 17,s. 360.
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felsefesi3 tarihine çevirmek ve "empirik felsefe" den (E rfahrurri5sphilaophie)
bahseden Wılhelm DiltheJ"in4 izinden giderek İslam felsefesi tarihinin, felsefi
düşüncenin evrensel-tarihi gelişimindeki rolünü ele almak için iyi bir neden
olarak görüyoruz.

Geçmişte İslam felsefesinin niçin böylesine bir ilgi uyandırdığı ve bizi
bugün İslam araştırmalan içinde İslam felsefesiyle ilgilenmeye sevkeden
amillerin ne olduğunun incelenmesi dikkat çekici bir konudur.

Öncelikle şu sorulanıı cevaplannı aramak daha faydalı olacaktır: Niçin 9.
yüzyıldan itibaren Müslümanlar ve İslam llimleri, İslamı ortodoksinin devam
edegelen mukavemetine rağmen Yunan felsefesine karşı büyük bir ilgi

J Biz "Islam felsefesi" kavranuru kuııanmayı [tercih ediyoruz]. Bu kavram çob>U11luklamodem felsefe
tarihçileri tarafından, daha çok Batılı ilim adamlannca tercih edilen "Arap felsefesi" kavranurun
yerine kullanılmaktadır; krş. M. Vollmer, "Philosophie, arabische", Histarisd:ıes Wdrterbuth der
Philacphie III, Bascl1989, col. 882-886; Gerhard Endress, "Die arabisch-islamische Philosophie. Ein
Fomhungs be richt", leiısrhrifi fiir Geschiıhte der A rttbisch-Is1anisdJen Wissensdxıjien 5, F rankfurtl M. 1989
(s. 1-47), s. 1 vd. ve atıfta bulunulan kaynaklar; Emi1io Paneııa, "Esiste una 'filosofia araba'?", Menvrie
dareniJ:aır: Rr.İsta di reiif?ia7!,staria, arte6, Firenze 1975, s. 38CJ.397.
Ayrıca bu hususu "Yahudi felsefesi" kavrarruyla ilgili tartışmayla da krş. ESirar, A History if jeuish
Philacphy in the Middle A~, Cambridge 1985, s. 1 vd.; H Simon/M. Simon, Geschiıhte der jüdi.sdJen
Philarphie, München 1984, s. 9 vd.; Bruno Oıiesa, "Simon's Geschichte der jüdischen Philosophie",
jeuish Qiarterfy Reriew78 , Philadelphia 1987, s. 12CJ.12L.
Açıkçası "Yahudi" ve "İslam" felsefesi kavramlan birbirinden farklı yorumlara ihtiyaç göstermekte
olup bir birlik görüntüsü vennemektedir, krş. Parviz Morcwedge, "Contemporary Scholarship on
Near Eastem Philosophy", Philaqi7iml Famm2/1, Boston 1970, s. 122-140. Morewedge isabetle şu
sonuca varmaktadır: "Yakın Doğu felsefesi, İslam kelarru ve Yunan klasik felsefesinin bir yansınıası
olmaktan oldukça uzaktır" (s. 137 vd.). Ayrıca İslam felsefesi, İbn Ri.işd'e kadarki klasik dönemle de
sınırlı değildir (s. 130 vd.).

4 Krş. Dilthey (1833-1911), ~ der all~ Geschiıhte der Philaephie, ed. Hans-Georg Gadarner,
Frankfurt/M. 1949, s. 12. Dilthey hakkında bkz. Esther Seide1,jüdi.sdx? Philaephie in nUhtjüdi.sdx?r urr:i
jüdi.sdx?r Phila~rhiıhtssı:iJreilJıtn& FrankfurtlM.-Bem-New York 1984 (= EurcpJisdx?
H a:hsr:hulsdJriften,R.xx, c. 116), s. 55.
Dilthey'in eserinde 131-134. sayfalar arasındaki kısa bir bölüm "Die auf den Griechen besonders den
Aristotelismus gcgründete arabische Vemunftwissenchaft" [YunarıWar özellikle de Aristoculuk
üzerine kurulmuş Arap aklı ilimieri] üzerinedir; ayrıca krş. a.mIf., E iııleiıurf, in die Gej;tes7Jissensdxıjien 1,
Leipzig-Berlin 1883 (= a.mIf., Gesa1117'liteSdmfienl, 1914/21923), s. 293 vd. ~
İslam'daki felsefı düşünce aslında Yunan düşüncesinin bir devanu olarak ortaya çıkmıştır
("se1bstindige Fonschriue" [Bağınısız Ilerlemeler] sadece simya ve matematik alanında mevcunur: s.
294 vd.); ayrıca krş. Paul Deussen, A UIfT17i?İn!Geschiıhte der Philaephie mı Ix:smlerer Beriiıksühti?J01f, der
Reiipjarn ll/Z, 2. Ha1fte (Philaephie de; MitteIalrers) , Leipzig 1915, s. 392-423; s. 402: "Ekletische
Mischphilosophie" [Eklektik Melezfelsefe]; "Aristotelismus" [Aristoculuk]; "in vielfacher
Durchtriinkung mit neuplatonischen Elementen" [Yeni Em.runcu Unsurlarla Dolarak]; ayrıca mesela
Karl Vorlmder, G6dJiıhteder PhilaqJbie, bkz. 1927'de Leipzig'de yayımlanan 7. baskısı (ı. bsk.: 1903),
s. 264-269; Emst von Aster, Geschiıhte der Philaephie (15. bsk.: Stuugart 1968), s. 145-147 ve Hans
Joachim Störig, Kleire Wel~dJühte der Philacphie (Stungan 1950; bu tarihten sonra çok sayıda baskısı
yapılrruştır), s. Z05 vd. (von Aster ve Erdmann'dan etkilenmiştir).
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gösterdiler?5 Kindi (yaklaşık 185-252/801-866), Faclbi (ö. 339/950), İbn Sına
(Avicenna; 370-428/980-1037), Gazzau (450-505/1058-1111) ve İbn Rüşd
(Averroes; 520-595/1126-1198) gibi büyük filozoflardan bile önce, daha 9.
yüzyılın başlannda "Mu'tezile okulu", ilahi sıfatlara dair onaya koydukları son
derece başanh öğretileri ve Kur'an'ın yaratma anlayışı bağlamında
geliştirdikleri tabii-bilimsel kozmoloji yoluyla niçin İslam inancının akli bir
açıklamasını yapma yoluna gittiler? Patristik teolojinin izinden giderek niçin
araştınnalannda Yunan felsefe ve mantığına yöneldiler?

Öyle görünüyor ki, Yunan metafizik, mantık ve tabiat felsefesi, İslam
inancına akli bir temel sunmuş, gayr-i İslamı hareketlerin bünyesinde zuhUr
eden yeni güçlerin yanısıra özellikle Hıristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük ve
Manişeizm'e karşı da İslam inancı için bir koruma sağlamıştır. Dolayısıyla
safiyeti bozulmamış ilahi hakikati sunması sebebiyle İslam vahyinin diğer
dinlerden daha üstün olduğu düşünülürken, 10. yüzyılın başlarında, felsefi
hikmetin evrenselliği ve onun nebevi-vahiy kaynaklı olduğu yönündeki fikrin
İsmaili çevrelerde benimsenmesi hiç de tesadüfi değildir.6

AlimIerin olumlu tepkilerle karşılaşmalan ve kendi dünya tasavvurlarını
tasarlayıp kurmada orılara yardımcı olacak bir destek bulmalan noktasında,
İslam toplumunda onaya çıkan erken dönem felsefi düşünceyle önceki
düşünürlerin görüşleri arasında bir benzerlik bulunmaktadır. İslam
toplumundaki düşünürler, antik filozoflann eserleri ile önceki filozoflann
doksografik çalışmalannı tercüme etmek sUretiyle -çoğu zaman antik

5 Krş. Ignaz Goldziher, "Stellung der alten islamischen Ortodoxie zu den antiken Wıssenschanften",
Gesamnite Sdmften, ed. Joseph Desomogyi V, Hildesheim 1970, s. 357-400 (ingilizce tercümesi:
Studies a>ı/slamiçinde,ed. ML Swanz.,Oxford 1981).
Bana göre F.E. Peters'ın "Hellenism in Islam" adlı makalesindeki (Paıhs ftrmA rcient Gnm-, ed. eG.
Thomas, Leiden 1988, s. 77-91) şu ifadeleri abanılı bir biçimdc yanlış yönlendiricidir: "( ... ) fakat
Eflatun ve Aristo'nun vansi olan Müslüman filozoflar, 'yabancı ilimler' Islam çcvrede kendine bir
~r bulamadı£'1Ildan ve dolayısıyla okul kumıak suretiyle kendilerini takip edecek taleheler
~tiştiremedikleri için toplumda küçük ve tecrit edilmiş bir grup olarak ya tek başlarına ya da bir özel
hocadan ders alarak felsefe tahsil etmişlerdir. Çağdaşlan tarafından rahatsız edilen ve çeşitli ithamlara
maruz kalan bu filowflara Arap edebiyatının o gcniş sahası içinde genelolarak işaret bile
edilmemiştir (s. 90)."

6 Krş. Daiher, "Abu Hatim ar-Razı (lOth century AD.) on the Unity and Diversity of Religions",
Dialog;te and Syrı:n?lism An /nterdisciplimry A pproıOJ, ed. Jerald Gon (v.dğr.), Grand Rapids-
Amsterdam 1989, s. 87-104; a.mIf., "Die Autonomie der Philosophie im Islam", ~ am the
Sdeıres in MWeınl Phil.acphy ~ if the Ei[jJth Intemıtinnıl ~s if MWeınl Phil.acphy
(S./.E.P.M.), Helsinki 24-29 August 1987, c. I, ed. M. As7.talos,J.E. Murdoch, 1. Nıniluoto (= A aa
PhiIarphU:a Fenniaı 48), s. 228-249, öze1likles. 235 vd.
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filozoflan eleştinTIelerine rağmen-, geniş bir antik felsefi dolminler yelpazesi
üzerinde araştırmalar yapmışlardır?

12. yüzyılın sonlanndan itibaren "Toledo Okulu"nun da dahil olduğu
Arapça'dan Latince'ye tercüme yapan onaçağ mütercimleri, Aristo'nun ve
onun Faclbi ve en önemlisi İbn Sına ve İbn Rüşd gibi Müslüman şarihlerinin
çoğunlukla ulaşabildikleri eserlerini, benzer sebeplerle Batı dünyasına
kazandırmaya başlarruşlardır.8 Mantık ve ontoloji ile bilgi ve tabiat felsefesi
[bu tercümelerde] ön sırada yer alırken; sözkonusu eserler, Aristo ve onun
Yeni-EfIatuncu renge bürünmüş Arap şarihlerinin etkisiyle ortaçağ Hıristiyan
dünya görüşü üzerinde yeni ve ayın edici bir iz bırakmıştır.9

İbn Sına'nın fa'aı aklın yani [Whibü's.sıtr.etin] (datarformı~ birliği
doktrini, İbn Rüşd'ün fa'aı ve münfa'il aklın ölümsüzlüğü öğretisi ve onun
felsefesinden istihrac edilen çifte hakikat yani dini ve felsefi hakikatlerin
birbirinden farklılığı öğretisiyle birlikte benimsenmiştir. LO Bu şekilde İslam
filozoflan ortaçağda sadece birer felsefe öğretmeni değil, aynı zamanda
Femand van Steenberghen'in "heterodoks" veya "radikal" Aristotelesçilik
olarak tanımladığı (bkz. dipnot 9) Yunan felsefesini [onaçağ Hıristiyan
dünyasına] aktaran kişilerdir. i i

Daha önce İslam dünyasında yaşanan gelişmelerde olduğu gibi [ortaçağ
Hıristiyan dünyasında da] felsefe gittikçe artan bir düzeyde teolojiye
uygulanmış ve İskenderiye'den esinlenenıı Aristocu-Arap bilim teorisi
tarafından desteklenen teolojik dünya tasavvurunul3 şekillendinnek amacıyla

7 Krş. Daibcr, "Hellenistisch.kaiserz.eitliche Doxographie und philosophischer Synkretismus in
islamischer Zeit", A ı{stieg uni Nimergl17j!, der rWisdıen Wat LI 36, 7 (Berlin.New York 1994), s. 497+
4992.

8 Krş. Daibcr, "Lateinische Übersetzungen arabischer Texte zur Philosophie und ihre Bedeuıung für
die Scholastik des Mindalters: Stand und Aufgaben der Forschung", Rerx:mtres de aJtures dans la
philacphie nWiiUıLe: Traduaims et tradurıews de l'antiquiıf au X/ve sUUe, Louvain.la.Neuve, Cassino
1990, s. 203.250.

9 Krş. Femand van Steenberghen, A ristale in the Wıst' The0rigİ75 if Latin A risurelianism, çev. Leonard
Johnston, Louvain 1955; a.mlf., Die Philacphie im 13. JahrhwrIert, Münih 1977; Jean Jolivet, "The
Arabic Heritage", A HistoryifTwlfibCentury WestemPhilaqJlry, ed. Peter Dronkc, Cambridge 1988 (s.
113.150), s. 117vd.

10 Krş. van Steenberghen, Philarphie, s. 343 vd.
LI 18 ve 19. yüzyıllardaki felsefe tarihçilerinin bu konuda farklı düşünceleri bulunmakradır; krş. M. Le

Oıanoine Forget, "Dans quelle mesure les philosophes arabes, cominuateurs des philosophes grecs,
om.ils comribue au progres de la philosophie scolastique?", Carpte rerrlu du trrisi£rrF ıuwı3 sdentifique
intermıim:tl des cathdiques tenu a 8ıuxales du 3 au 8 septerrbrr! 1894,1.seetion, Bruxelles 1895, s. 233.268.

ıı Krş. Daiber, "Qosra ıbn Luqa (9. Jh.) über die Einteilung der Wıssenschaften", ZeitsdJriji /ur
GeschUhte der A rabisdr/slanisdıen Wissensdxıften 6, 1990 (1991), s. 9+ 129.

II Krş. van Steenberghen, Philarphie, s. 490 vd.
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metafizik teoriler tabiat felsefesiyle ilişkilendirilmiştir.I4 Ayru zaman zarfında
felsefeye karşı düşmanlık da şiddetlenmeye başlamış ve bu düşmanlık önce
10 Aralık 1270'de ve daha kesin bir şekilde 7 Mart 1277'de heteradoks
Aristotelesçilerin mahkum edilmesiyle en yüksek noktasına ulaşmıştır.ls Buna
rağmen sözkonusu mahkumiyet, ortaçağ ilim adamlannın Arapça'dan
Latince'ye yapılan tercümelerdeki düşünce ve ifadelere olan yönelimlerine ve
bunlan, kendi teolojik ve felsefi doktrinlerinde seçmeci bir üslupla
bütünleştirmelerine engel olamamıştır.I6 Neticede, sonradan birtakım etkiler
altında kalan gelişmeler bazı noktalarda birleşerek, araştınnacılann daha
sonra "Aristotelesçilik" ve "İbn sınacı Augustincilik" veya "Latin İbn
Rüşdcülüğü" şeklinde isimlendirdikleri hareketler ortaya çıknuştırP

Augustinci aydınlanma teorisi gibi bu gelişmeyle ilgili düşüncelerin
ortaya çıkışı, İbn Sına'nın görüş ve ifadelerinin ortaçağ düşüncesine dahil
edilmesine i.mlcln vermiştir. Böylece Arap Aristoculuğu ve onun Arap
şarihleri ilgi odağı haline gelmiştir. Ancak sözkonusu gelişmeler, ortaçağ
skolastisizmine dair, 1853'te Emest Renan'ın klasik eseri A ıerrrE et
l'AW?Vi5m"inI8 yayımlanmasından sonraki pek çok çalışmada görüldüğü gibi,
bir ortaçağ iliminin mutlaka "İbn sırıacı" veya "İbn Rüşdcü" olarak tavsif
edilmesi gerektiği anlamına gelmemelidir. Dahası, skolastik filozoflar, ilham
kaynaklanıu eleştirmekten de geri durmamışlardır. Bu tür bir eleştiri faaliyeti,
İbn Sına, İbn Rüşd, Gazzau ve Facibi'nin eserlerinin Latince tercümelerinin
Venedik'te yayımlanması19 sayesinde İslam felsefesinin popüler hale geldiği
15. yüzyıl süresince, Rönesans'ın felsefi çabalannda açıkça görülmektedir.20
Ancak burada vurgulanmalıdır ki, İslam filozoflanna ve onlann Aristo
yorumlanna dikkatleri çeken şey, sadece Aristo'ya karşı duyulan bir ilgi
değildir.

14 Bu noktada Dominicus Gundissalinus'un De did.sm philarphiae (1140'tan sonra yazılnuŞtl) adlı eseri
oldukça etkilidir; krş. Ludwig Baı,ır'un neşir ve tahlili: Dwiniı:us Gıorlissalinus, De did.sm pbilarphiae,
Münster 1903 (=Beitra6'? zur G5rhühte der Pbilmphie (wri 7hedqje) di5 MittR/dıeıs: Texte wri
U17/1!mhUTlfPl, Münster IV /2- 3).

15 Krş. van Steenberghen, Philaqıhie, s. 442 vd.; L. Bianchi: Il Vesar.n e i Filaifi. La an:/arını parigim dd
1277 e 1'eıd.llZmddi'aristdR1isrmsaiastim, Bergamo 1990 = QuaJ1ikt6.

16 Bilgilendirici bir tasvir için bkz. Jolivet (9. dipnom geçen eseri).
17 Krş. van Steenberghen, Philacphie, s. 24 vd.
18 Gözden geçirilmiş 3. bsk., Paris 1867 = 0ıtın3 anpletes III, ed. Henriette Psichari, Paris 1949, s. 9-
365; 1153-1238 (indeks); üçüncü baskımn yeni bir basuru 1985'te Frankfurt'ta yapılnuştır (ed. Fuat
Sezgin = Veriffirıı/.i.<hıo1[pıdes bui/utes /ur G5rhühte der A rahisdJen-lslanisrhen WlssmdJajterı, Reihe B:
Nachdrucke, Abt. Philosophie, Bd. I). Eserin diğer dillere tercümeleri ve hakkında yazılan tarutımlar
için bkz. Ph.W. Rosernann, BulleıindephilaqıhierrıHifuıle 30, Louvain 1988, s. 204 vd.

19 Krş. Daiber, "Lateinische Übersetzungen" (8. dipnoıla geçen eseri).
20 Krş. The CırrbriıJf!! History if Renaissane Philaq;ıhy, cd. Qıarles B. Schmitt (v.dğr.), Cambridge 1988,
indeks: Averroism, Avicennian ıradition.
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Bu terciime faaliyetlerinin motivasyon gücü, Türklerden kaçan Bizanslı
ilim adamlannın Yunanca el yazmalarmı Batı'ya getirmeleriyle birlikte
azalmaya başlamış ve bu dunun antik eserlerin, Arapça-Latince terciimeleri
yerine Yunanca asıllan üzerinde çalışmayı mümkün kılmıştır. Bu süreçte
hümanizmin kCkIere cliinüy çağnsı daha yüksek sesle ifade edilmeye başlanmış
ve bu gelişme, ilhamını antikiteden alan İslam aIimlerine ve onlar hakkında
çalışan Arap dili uzmanlanna karşı artmakta olan düşmanlığı da
körüklemiştir.21

Hümanizmin kaynaklara dönüşü teşvik eden kCkIere cliinüy sloganı, aynı
zamanda 16. yüzyılın ikinci yansından itibaren İslam kültürüne dair doğrudan
doğruya Arapça kaynaklardan hareketle bir resim elde etmeye }'Önelik bir
çabanın neticesinde, Batılı Arap dili uzmanlannın filolojik faaliyetlerini22
artırınalarına da yol açmıştır.23 İsviçreli reformcu teolog Johann Heinrich
Hottinger (1620-1667), 1652'de Zürih'te yaYlffi1ananA naleaa historia>t:heda;jaı
adlı eserinde "teoloji, tıp, hukuk, felsefe ve filoloji alanlarında Arapça'nın
faydası" başlıklı bir böliime yer vermiştir.24 Gerçekten de Hottinger bu
eserinde, İbn Ebi Usaybi'a'nın (ö. 668/1270) Tabıkatilf-etı!:itl'sı, İbnü'n-
Nedim'in (ö. 385/995 veya daha sonrası) Kitabü'f-Pihrist'i, Leo Africanus'un
1527 yılından sonraya ait olan De ıiris quihusdam illustrihus apud A rab!s'ı ve
benzeri Arapça biyo-bibliyografik eserlerde verilen ayrıntılara dayanmıştır.

Bu noktada ciddi bir ilerleme kaydeden ilk kişi, İngiliz Arap dili uzmanı
Pocock(e)'tur (1604-1691). Pocock, Orient'teki Arapça el yazmalarmı
toplamış ve önemli bir İslam tarihi kaynağı olan Barhebraeus'un [Ebu'l-
Ferec] Muhtasar ji'd-düud adlı eserini Latince çevirisiyle birlikte 1663'te
Oxford'da neşretmiştir. Pocock aynca sözkonusu eserin bir böliimünü
ayrıntılı bir açıklamayla birlikte SJXrirrm historitre A rabum başlığı altında
1650'de yaYlffi1amıştı.Sözkonusu çalışma sırasında Pocock, diğer Arapça el
yazmalan çerçevesinde İslam felsefesi tarihi hakkında geniş bir malumata
sahip olmuştur. itiraf etmek gerekir ki, Pocock elindeki malzemeyi eleştiri
süzgecinden geçirebilecek bir konumda değildi ve bu sebeple eserdeki
birtakım ayrıntılar tashili edilmeye muhtaçtır. Buna rağmen sözkonusu kitap,

21 Krş. Felix Klein- Franke, Die klassische A ntike in der Traditim des Islam, Darmstadt 1980 (= E rtrdg? der
Far.;chıtrf, 136, Darmstadt), s. 18 vd.

22 Krş. Klein-Franke, Die klassische A ntike in der Traditim des Islam, s. 48 vd.
23 Ayrıntılı bilgi için bkz. Daiber, "The Reception of Islamic Philosophy at Oxford in the 17th Century:

The Pococks' (Father and Son) Contribution to the Understanding of Islamic Philosophy in
Europe", The IrıtrrxIuaim if A rabic Philacphy into E urqıe, ed. Cı.E. Bunerworth ve BA Kesse~
Leiden-New York-Köln 1994 (= Studi.en unl Texte zur Geistesf!'Schü:hte des Miıt.dalters xxxıX, Leidcn),
S.65-82.

24 S.233-316.
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İslam felsefesine dair tarih1 malzemeyi biraraya getiren ve tarihçilere 19.
yüzyıla gelinceye kadar İslam felsefesi hakkında yapacaklan araştırmalar için
kaynak hizmeti gören ilk ve [tek] eser olma özelliğini taşımaktadır.2S 1671 'de
Pocock, oğluyla beraber İbn Tufeyl'in felsefl romaru Hayy b. Yakun'ın
Arapça orijinalini Latince tercümesiyle birlikte neşretrniştir. Bu eser 17 ve 18.
yüzyıllarda İngilizce, Felemenkçe ve Almanca'ya tercüme edilmiştir.

Pocock'un bu neşri, 19. yüzyıla gelinceye kadar orijinal haliyle Avrupa'da
bilinen yegane felsefl metin olarak varlığını sürdürdü.26 Orijinal metinlerden
hareketle İslam felsefesi hakkında yapılan sistematik çalışmalar hemen yaygın
bir uygulama alanı bulamadı. Bu sebepledir ki, Pocock'un İslam felsefesi
hakkındaki çalışması, daha önce de bahsedildiği gibi, herhangi bir yeni
malzeme ilave edilmeksizin 19. yüzyıla kadar tekrarlanıp durdu. Bu zaman
zarfında kaleme alınan eserlerden kayda değer olanlan ise şunlardır:

Georg Hom, Historiae philaophiae libri VII quihus de orifin:, suaessiore, soctis
et ula philaophamm(leiden 1655);27

Henr, Balthas, Seelmann, Historia ratianalis philaophiae apud Turras (Halae
1691);28

Johann Gottlried Lakemacher, Dissertatio inauguralis historio:>-litterariade
fatis studiorumapud A rab:s (Helmstadii 1719);

G.P. upasso, Historiae philasophiae synopsis Si7£ de origin! et fJrUi!!T3su
philaophiae (Neapoli 1728);29

Andn~-François Boureau- Deslandes, Histoire critique de la philaophie
(London 1737; Amsterdam 1756);30

21 Bkz. aşağıda dipnot 27 vd. ve dipnot 42.
26 Kı;;. Daiber, "Reception" (23. dipnotta geçen esen), bölüm III.
27 s. 283-294 (bazı ilave bilgiler ve kısmen Yahudi felsefesine dair verilen bilgiler bulunmakla beraber);

krş. Seidel (4. dipnotta geçen esen), s. 20 vd.
28 Aslında Araplar arasında felsefenin durumunun tasviri, temelolarak Pocock'un esen ve onun

Barhebraeus'tan [Ebu'l-ferec] yaptığı açıklamalı tercümeye day.ınmaktadır. Bunun yanında
Honinger'in esen de kullanılmıştır (bkz. yukanda dipnot 24). Oırist Emst von Wındheim tarafından
yapılan yeni bir neşn yayımlanmıştır: Frag=nta histariae philacphime, sm CU771T11ta7Üphilacphoıum uras et
dogmıta illustrant6, Erlangen 1753.

29 s. 291-294: Philosophi Arabes: Avicenna, Averhoes; reliqui Arabes -Capasso hakkında krş. aşağıdaki
dipnot.

30 Kı;;. Gregono Piaia, "Diderot e la trasfigurazione ideologica e lenerana della filosofia araba", Studi
Eurasiatüi in CnJre di Mario Gri[J1a5chi, A cura di G. Bellingen e G. Vercellin, Venezia 1988 (=
E urasiatica 5), s. 87-101.
Boureau-Deslandes ve Capasso ile (insan düşüncesinin ilerlemesinin bir tarihi olarak felsefe tarihi)
aşağıda bahsedilecek olan felsefe tarihçisi Brucker (felsefe tarihi, insan zihninin ve hakikatin tarihidir)
arasındaki bir kar;;ılaşumıa için bkz. Walter E. Ehrhardt, Phila~d1Uhte und Gesd1Uhtedes
Skeptizis/TIIS, Bem- München 1967, s. 43; Lucien Braun, Histfire de ['histfire de bı philaqıhie, Paris 1973,
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dıristophorus Carolus Fabricius, Spe::irrFnaaıdemamıde studio philaophiae
graecaeinter A rare (Altorfü 1745)31ve bütün bunlardan daha önemlisi:

Johann Jakob Bmeker, Historia critica philaophiae (5 cilt, Lipsiae 1742-
1744).32

İslam felsefesi alanında çalışan bu tarihçiler sayesinde netice, reddetme
noktasından hayranlığa ulaşmış; felsefe tarihi yazımının amaçlan hakkındaki
farklı yorumlar ise neredeyse tamamen, bu görüş farklılığını destekleyen
araçlar haline gelmiştir.33 Bmeker bazı İslam filozoflarmın iyi birer
metafizikçi ve Aristo takipçisi olabileceği görüşüne kaildir: A rare quadam
satis subti1iterfUisse de rebus naturan transcenlentibus philaophata, et interdum rrmtem
A ristaelis satis lelUiter fUisse assa::uta; ancak bu, hiçbir şekilde İslam felsefesine
saygı ve hürmet gösterilmesi için yeter sebep değildir: Vemm rx! sU:quidem
causam ıiderms, philaophiam Saraa:nicam mlgrıifUEdepraedicarrli.34

Bmeker'in temelde menfi olan bu tutumu, bir süre için etkisini devam
ettirse de35 bir Kant şarihi olan Dieterich Tiedemann tarafından altı ciltlik
Geist der speku/ati7.en Philaophie adlı eserinde sözkonusu tutum eleştirilmiştir.36

Eserin, Raymundus Lullus öncesi Araplarla ilgili dördüncü cildinde (1795)
Tiedemann, [İslam filozoflannın] "aklın alanını tanzim edip genişletmeleri
sebebiyle haleflerinin teşekkürünü" her halükarda hak ettiğini yazarak -Dank
der NtUhkomrrm fiir Berü:htigıtnipZ und E ~ im Gebiete der Vemmft-
Bmeker'in İslam felsefesini bertaraf etme çabasına karşı çıkmaktadır.
Tiedemann şöyle devam etmektedir: "İbn Sına'nın terminolojisinde büyük
bir sacihat ve kesinlik mevcuttur; ulaştığı sonuçlarda büyük bir fikri derinlik;
düşüncelerinde ise harikulade bir düzen ve sıkı bir irtibat bulunmaktadır. O
gerçek anlamda bağımsız bir düşünürdür (... )" -In A um7nas Begrijfen ist uel
Klarheit und Bestimrtheiı; in seinen Sr:hlüssen uel Tiefsinn, und in seirm Gaianken

s. 144 vd.; 166 vd. ( fr. Wirruner tarafından yapılan muhtasar bir Almanca tercümesi Cesr.hUhte der
Philcuphi£g3r.hUhte şeklinde isimlendirilmiştir: Darmstadt 1990, s. 155 vd.).

Ji C1ı.E. Von Wındheim'ın (ffug.) Frafl11?11la adlı eseri içinde yeniden basılmıştır (dipnot 28).
)2 Bilimsel felsefe tarihi yazımının kurucusu olan Brucker hakkında bkz. Braun (3 ı. dipnom geçen

eseri), s. 119 vd. (Almanca tercümede s. 134 vd.); Seidel (4. dipnona geçen eseri), s. 27 vd.; Ehrhardt
(30. dipnom geçen eseri), s. 43; J. Ree, Ree, M. Ayers, A Westoby, Philacphy aıri its Past içinde,
Sussex 1978, s. 3 vd.; J. Ree, "The End of Metaphysics: Philosophy's Supreme fiction?", Philaqhy,
its History aıri HisUJriag;raphy, ed. AJ. Holland, DordrechtlBostonlLancaster/Tokyo 1985 (= Rayıl
Institute ifPhilacphy OYfererm, c. 1983) (s. 3-26), s. 12 vd. ve aşağıdaki dipnot.

JJ Krş. Harold R Sman, Philacphyaıriits History, La Sa1le, Illinois 1962, s. 3 vd. ve 29. dipnona verilen
kaynaklar.

). s. 153. Krş. Klein-franke, Die klassische A ntike in der Tradiıimdes Islam, s. 107 vd.
JS Krş. Mesela J. Gw1in, A brijJ der Cesr.hUhte der Philaqıhie, Leipzig 1786, s. 18c}'188 ve aşağıda 44.

dipnotta verilen kaynaklar.
J6 Marburg 1791- 1797. Tiedenıann hakkında krş. Braun (30. dipnom geçen eseri), s. 184 vd.; Siedel (4.

dipnona geçen eseri) s. 37-39.
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~ c>nlıtımg urrl S~ Verkrrüp/urrt; Er wır wıhrhafier SelbstdenkerY
Tiedemann eserinde İbn Sına'nın metafiziğinin yani KittüJü'{-şifa'nın 1493'te
Venedik'te yayımlanan Latince tercümesine atıflarda bulunmakta ve bu eseri
büyük zorluklara katlanarak elde edebileliğini ifade etmektedir.
[Tiedemann'ın] birinci derecedeki diğer felsefi kaynaklan ise İbn Rüşd38 ve
İbn Tufeyl'in39 eserlerinin yayımlanan Latince tercümeleridir. Aynca
Maimonides'in Mare Newkiniinin40 Latince tercümesine dayanan doksografik
aynntılar da [eserin kaynaklan arasındadır]'

18. yüzyılda ne Johann Gottlieb Buhle'nin Lehrbudı der GeschUhte der
Phihophie urrl eirEr kritischen L iteratur dmel1x?rii41 ne de Wılhelm Gottlieb
Tennemann'ın GeschUhte der Phihophie'si42 [bu alanda] herhangi bir ilerleme
kaydedebilmiştir. Tiedemann'ın yanısıra bahsi geçen bu iki eser de, 19.
yüzyılda felsefe tarihçilerinin ilk başvuru kaynağı haline gelmiştir.43 Bu
sebeple, Tiedemann'dan sonra, orijinal metinler ve dolayısıyla değer açısından
İslam felsefesi çalışınalarmda herhangi bir devrimden söz etmek mümkün
değildir.44

37 s. II ı. Ayrıca kry. Klein-Frank:, Dieklassische A rıtike in der Traditimdı5 Islam, s. 110-112.
38 Krş. Daiher, "Lateinische Übersetzungen", s. 236 vd.
)9 Bkz. Daiher, "Reception", bölüm III.
4C 1629'da Basel'de yayımlanmıştır. Moritz Steinschneider, Die hehraeischen ütmetzer dı5 Mittdalters uni

die juden als Ddm!1scher'de (Graz 1956, ~ 250, s. 432) Latince tercümenin IS20'de Aug. Justinian
tarafından yayımlandığından bahsetmektedir. Ancak bunun 13. yüzyılda zaten elde bulunan
tercümeyle ayru olup olmadığı helirsizdir (krş. Daiher, "Lateinische Ubcrsetzungen", s. 234, dipnot
161).

41 8 cilt, Göningen 179&-1804. S. cildin 3-109. saıfalan İslam felsefesiyle ilgilidir (bibliyografya s. 5-10).
Buhle hakkında krş. Braun (30. dipnona geçen eseri), s. 250 vd. (Almanca tercümesinde s. 266 vd.).

42 II cilt, Leipzig 1798-1819. Tennemann hakkında krş. Braun (30. dipnona geçen eseri), s. 240 vd.
(Almanca tercümesinde 254 vd.). 8. cildin 362.448. sayfalan Araplann felsefi faaliyetleriyle ilgilidir.
Bütünü itibariyle bakıldığında bu eserde, Tiedemann ve Buhle tarafından kaleme alınan yukandaki
kitaplarda kullanılan kayrıaklann ayrusı kullanılmıştır.

4) Krş. Mesela Friedrich Ast, GrwıirifJ der Gesd7Ühıe der PbilaCfhie, Landshut 1801; geni~letilmi~ ve
gözden geçiriImi~ ikinci baskı 1825 (s. 19&-203).

44 Krş. Klein-Frank:, Die klassische A rıtike in der Traditimdı5 Islam, s. 112 vd.
Bu listeye şu yazarlar da ilave edilebilir: Jakob Friedrich Fries, Die Gesd7Ühte der PhilaCfhie 2, HaIle
1840 (= Fries, SdJriften ZlU Gesd7Ühıe der PhilaCfhie II, 2 = SaırtliJJe SdJriften, c. 19 = Dördüncü
bölümün 2. cildi, ed. Gert König ve Lutz Geldsetzer, Aalen 1969), s. 212 vd., özellikle s. 213: "Doch
liegt ihrer einfacheren positiven Lehre kein Philosophem zu Grunde (". r [Tabiatıyla orılann basit
pozitif öğretilerinin temelinde hiçbir filozof yokru]. Fries bu tanımında Josef Maria Gerando'yu
izlemektedir (Degerando, 1772-1842), Vqjeiıhenie Gesd7Ühıe der S)5tem! der Philacphie (çev. W.G.
Tennemann) l, Marburg 1806, s. 162 vd. Gerando hakkında krş. Klein-Frank:, DieklassischeArıtike in
der Traditim dı5 lsUım, s. 115.
Son olarak Voıie;urwı ükr die Gesd7Ühıeder Pbilacphie adlı eserinde (hrsg. v. D. Karl Ludwig Michelet
III = Werne, VOllsÜl1dige Ausgahe, Berlin 1836, s. 121-131) "Arap felsefestni tartı~an Georg
Wılhelm Hegel'den bahsetmeliyiz. O özellikle Bruckner'den devraldığı menfl tutumu kullanmıştır: Sie
ist niıbt dım:h ihren Irhalt interı5sant, bi diı5em karın mm niıbt suhen bleil:en; ıs ist kein! Philarphie, saVem
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Sözkonusu değişim yaklaşık olarak 19. yüzyıla kadar gerçekleşmemiştir.45

Antikitenin İslam'daki devamını araştırmak için Arapça malzeme, Johann
Georg Wenrich (1787-1847), Gustav Flügel (1802-1870), Ferdinand
Wüstenfeld (1808-1899) ve nihayet Moritz Steinschneider (1816-1907)46 gibi
oryantalistler tarafından sistematik olarak kaydedilmiş ve bu sayede ilk defa
neşir faaliyeti büyük bir hız kazanmıştır. Bu faaliyet Yahudi ve Yahudi-Arap
felsefesini de kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu noktada kayda değer
isimler şunlardır:47 1841'de Leipzig'de yayımlanan A rK'kdda zur GesdW:hte der
mittelalterlidJen Sdx:1astik unter juden wrl M~lenrn adlı eserinde temelde
Kelam'a dair zengin bir malzeme ortaya koyan Franz Delitzsch,48 aynca
August Schmölders (1809-1880), Wılliam Gıreton (1808-1864), Salomon
Munk (1803-1867),49 Marcus Joseph Müller (1809-1874) ve Friedrich
Dieterici (1821-1903).

August Schmölders İslam felsefesinin özellikle orijinal olduğunu
düşünmüyordu;5o onun bu görüşü, felsefe tarihçisi Heinrich Ritter tarafından
1844'te Göttingen Akademisi'nde Ükr unsere Kerrntnis der arabischen Philaophie
wrl karrlers ükr die Philaophie der artha:/aıcenarabischen Dcwmtiker başlığıyla
Arap felsefesi ve ortodoks Arap dogmatikler konusunda verdiği konferansta
eleştirilmiştir. Gerçek anlamda İslam felsefesi çalışınalamıın ilk büyük önderi,

eigpdlüh Marlier [Arap Felsefesi muhtevası açısından ilgi çekici değildir. Bu muhteva ile yetirunek
imkansızdır. Bu bir felsefe değildir, olsa olsa ancak bir }'Öntemdir] (bkz. s. 125). Hegel onun ahtrakte
N£lPliıitiit'ıru [mücerret olumsuzluğunu] eleştirrnektedir. Hegel'e göre o, somut fikirleri daha iyi bir
şekilde tarumlamak için herhangi bir çaba göstermemiştir (die kcrkrete ıda? w:iter zu ootimren [s. 129];
sie [sc. die Araber] hakn kein hOOereSprin:ip der süh !:K?w4JtenWemwft aufi!steilt [s. 125] [Onlann yani
Araplann kendini bilinçli akıl olarak ortay.ı koy.ın daha üst bir prensipleri yoktu].
Hegel'in felsefe tarihi y.ızınıına dair düşünceleri için bkz. Klaus Düsing, Hf!i!l urri die GesdJUhte der
Philaq;hie, Darmstadt 1983 (= E rtra~der FoodJUrf!, 206).

45 Krş. Klein-Franke, DieklassisdJe A ntike in der Tradiiimdes Islam, s. 119 vd.
46 Krş. Klein-Franke, Die klassisdJe A ntike in der Traditimdes Islam, s. 120 vd.; s. 127.
47 Krş. Klein.Franke, Die klassisdJe A ntike in der Tradiiimdes Islam, s. 121 vd.
48 Klein-Franke'nin eserinde Franz Delitzsch'ten bahsedilmemektedir. Krş. Daiber, "Reception", s. 74,

dipnot 75.
49 MıfIa"ifS de philaq;hie juiıe et arah (Paris 1857; yeni baskısı 1955; 1979) adlı eseri ilk defa ıbn

Cebirol'u, Fen; -dıae'yi tarutmıştır. Munk'un ıbranice ve Arapça kaynaklara olan örnek alınacak
mükemmel hakimiyeti, kendisine çok fazla takipçi bulamamıştır.

50 Krş. Klein- Franke, Die klassisdJe A ntike in der Traditinn des Islam, 121 vd. Schmölders'in bu düşüncesi
açıktır ki, Johann Eduard Enlmann'ı etkilemiştir: Gntniri{3 der GesdJUhte der Phi1aq;hie (c. r, gözden
geçirilmiş 2. bsk., Berlin 1869); "Muselmanner und juden als Vorlaufer de christlichen Aristoteliker"
[Hıristiy.ın Aristoculann Öncüsü Olarak Müslümanlar ve Yahudiler] başlıklı bölüme şu ezici
cümleyle başlamaktadır: E in SynkretismlS ııie der Islam rn:h daz.u ein RfrUtims'1£'fSuOJ ııie jel7!
Welramha~ 15 WiPL die dmstlidJe is~ tragt keimı E ntuiddllTf:ikeim in süh [ısıam gibi bir sinkretiklik,
bunun y.ırunda Hıristiy.ın düny.ı görüşüne karşı bir tepki denemesi olan şu düny.ı görüşü, içinde
hiçbir gelişme tohumu taşımıyor]. Enlmann bu bölümde büyük ölçüde Schmölders ve Munk'un
eserlerine day.ınmıştır.
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ilk defa 1853'te Paris'te yayımlanan A'Zem.8 et l'A ıerroismf>ı adlı eseriyle
Emest Renan'dır (1823-1892). Renan "Arap felsefesi"nin, İslam'a -ki burada
kastedilen İslam ilahiylu [yani kelam]dır- rağmen, özellikle 11 ve 12.
yüzyıllardaki orijinalitesini (ıraie orifindile) vurgulamaktadır.S2 Renan bu
düşüncesini 29 Mart 1883 tarihinde Sorbon'da verdiği "İslam ve Bilimler"
başlıklı bir konferansta daha da geliştinniştir. Bu konferans, [Renan'ın],
çağdaşı Cemaıeddin Afganı tarafından doğrudan eleştirilme sine yol açmıştır.
Afganı, "Helenist-Sasanı bilimleri"nin benimsenip geliştirilmesinde Araplara
daha büyük bir önem atfediyor ve insanlığın "daha yüksek bir medeniyet" e
doğru eğitilmesinde sadece aklın değil, aynı zamanda İslam dininin de rol
oynadığını düşünüyordu.s3 Buna rağmen son tahlilde Cemaıeddin Afganı bile
din ile felsefe veya bilimler arasında bir uzlaşmayı tahayyül edemiyordu.
M.amafih Afganı'nin, G.E. l..essing'in "insanoğlunun eğitimi" hakkındaki
Erz~ des Mens~chle:htes adlı eserini hatırlatan, insanlığın İslam'daki
akıl ve din vasıtasıyla eğitilmesine dair tezi, İslam'ın müsbet anlamda evrimini
öngörmektedir. Yahudi uzmanı Samuel Modlinger'in, Salomon Munk'un
ölümü üzerine yazdığı ve 1867'de l..emberg'de yayımlanan yazısı, bu tezin
habercisi olarak kabul edilebilir. Reniniszerrz an Munk afer üb?rden Wmh des
OrientalismfS fiir die Kultılr'if5dJid'Jte başlığını taşıyan mezkllr vefeylt yazısı,
"dünya tarihine bütünüyle yeni bir değer biçmenin elzem olduğu"
görüşünden hareketle, "oryantalizm"in "Munk'un ruhunda mevcut ve sürekli
olduğunu" ve "bütün bilimlerin en eski temelleri" ile "ahlaki
geleneklerimizin" köklerini şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.s4

Her şeye rağmen bu tür müsbet yaklaşımlar azınlıkta kalmıştır. Munk ve
Renan'ın etkileri neticesinde özellikle Fransızca yazılan eserlerde
[araştırmacılar], felsefe tarihi hakkındaki çalışmalarında kendi yollarını
bulmaya başladılar. Burada kayda değer olanlar şunlardır:

sı Bkz. Yukanda 18.dipnot.
sı Aynı şekilde Gustave Dugat da Histare des philmphes et des ~ 11Uiu11'/'U1l; de 632 a 1258 (Parius

1878, yeni baskısı 1973) adlı eserinde Renan'ın izinden giderek ve Munk'un eserlerinden hareketle
(49. dipnom bahsedilrniştir) Islam felsefesinin orijinalitesini savunmaktadır. Buna rağmen Renan'ın
bakış açısı doğru bir şekilde yeniden üretilmemiştir. Burada Renan'ın formülasyonlannın her zaman
açık seçik olmadığını da belirtmemiz gerekmekredir; krş. J. Jolivet, "Emergences de la philosophie au
moyen age", Reıue de Synth6e 108, 4e ser., Paris 1987 (s. 381-416), s. 413 vd.

sı Krş. Renan, Der Islam wrl die Wzssemhaften, Basel 1883 ve Cenilleddin Afgaru tarafından verilen
cevap aynı yerde s. 38 vd.; aynca Muhsin Mahdi, "Islamic Philosophy in Contemporary Islamic
Thought", el.Ethas 20/4, Beyrut 1967, s. 1-17; Daiber, "Science and Technology versus Islam: A
controversy from Renan and Afghani to Nasr and Needham and its Historica! Background", A nnıls
iffcıJXmAssa:iaıimjur Middle East Studies 8, Tokyo 1993,s. 169-187.

S4 Modlinger, s. 12.
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Victor Cousin, Histoire lfrirale de la philaophie depuis ies tenps iesplus arriens
jusqu'au xıxe siirle, 1867;55

B. Haureau, Histoire de la philaophie salastique, 1880;56
P. Wallet, Histoire de la philaophie, gözden geçirilmiş üçüncü baskı,

1886;57
François Picavet, Esquisse d'ıme histoire #irak et aJI'7'1Xlne ek philaophes

nidifu:ıles, 1905.58
Oryantalistler genel olarak İslam felsefesi hakkındaki yargılannı

açıklamaktan bir şekilde geri dunnuşlar; kendilerini metin neşri, ve tek tek
filozoflar hakkında tematik çalışmalar ve monografilerle sınırlandımuşlardır.
Bir Arap dili uzmaru tarafından yazılan ve orijinal kaynaklara ait hatın sayılır
derecede bilgiyi muhtevı olan ilk İslam felsefesi tarihi T.]. de Boer'un 1901'de
Stuttgart'ta yayımlanan GesdJidıte der Philaophie im Islam adlı eseridir.59 Yazar,
daha geniş Felemenk okuyucu kitlesini hedefleyerek, eserinin gözden
geçirilmiş halini ise De wjs~ in den Islam başlığı altında 1921'de
Haarlem'de yayımlamıştır.60 De Boer, "Müslüman felsefesi"ni Yunan
felsefesinin eklektik bir şekilde asimile edilmiş hali olduğunu düşünmektedir
ki, bu iddia De Boer açısından İslam felsefesinin, temel entelektüel gelişirne
hiçbir katkısının bulunmadığı anlamına gelmektedir. Mamafih De Boer,
kendi uzuvlan Yunan giysisi altında görünen İslam felsefesinin [ancak] genel
olarak felsefesinin hangi şartlar altında ortaya çıktığına ışık tutması açısından
bizirn tarihi ilgimize mazhar olmayı hak ettiğini iddia etmektedir.61 İslam
felsefesine dair tasvirinde De Boer sadece Aristotelesçi etkiyle ilgilenmekle
kalmamakta, bunun yanında Eflatuncu mirasa da, seleflerine nisbetle daha

55 Huitieme edition, revı.ıe et augmentee, Paris 1867; krş. s. 229 vd.
56 Seconde partie, tome I, Paris (yeni baskı: Frankfurt/M. 1966), s. 15 vd.
57 Paris s. 201 vd.; krş. olumsuz yaklaşım s. 201 vd.: "Or, la philosophie 'arabe, il faut bien le

reconnaltre ne se recommande ni par des conceptions elevees, ni par l'originalite de ses vues" [0r-;a
ki Arap felsefesini, ne yükselen tasavvurlardan ne de göruşlerinin orijinalitesinden etkilenmeksizin
tanımak gerekmektedir].

58 Deuxieme edition revue, comgee et augrnentee, Paris 1907 (yeni baskı: Frankfurt/M. 1968).
59 İngilizce tercümesi 1903'te Londra'da yayırnlannuşur (yeni baskısı: 1967). Notlarla izah edilmiş

Arapça tercümesi ise (Tdr1hu'/-ftlsefe fi'/.İslarr1j Muhammed Abdülhadı Ebu RJde tarafından 1938'de
Kahire'de yayımlanmıştır (2. bsk, Beynıt 1981). Krş. i. Goldziher'in dei','erlendirmesi: Deutsche
LiJeraturzeİJuıl',22, Berlin 1901, col. 1676-1680 ve L. Gauthicr'in deb'Crlendirrnesi: fcumal Asiatique
1901 (Paris), s. 393-397.

60 = Vo1ksuniversiıcitsbiblioıheek 1ı.
61 Krş. De Bocr, Hisuny, s. 29 vd. Benzer bir düşünce, Hint ve Çin felsefesi uzmanı Moritz van

Straszewski tarafından da savunulmuştur: Üre- die Beieutung der FoısdJınwı aJfj dem Gebiete der
arientalische Pbilarphie fiir das V mtfin:ini.s der tf5chilhdiıhen E ntuiJe/Ul1f, der PbilaqJhie im A //~
Wien-Leipzig 1895.
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çok vurguda bulunmaktadır. Ne var ki, F3Abi'nin "filozof kral"ını
"Peygamber Muhammed'in kisvesine büıürunüş olan Eflatun" şeklinde
takdim etmesinde olduğu gibi, kurduğu çeşitli benzerliklerde yeteri derecede
tefrlk edici bir tavır sergileyememiştir.62 Burada üzerinde durulması gereken
bir diğer eksiklik ise eserde Kelarria dair bir bölümün bulunmaması ve bu
çerçevede De Boer'un İslam felsefesi yapmanın din! bağlamı ve İslam
felsefesinin İslamı dogmarun gelişimine katkısı noktasında herhangi bir şey
söylememesidir. Bu eksiklikleri telafi edici bir teşebbüs, Ignaz Goldziher'in
1909'da yayımlanan İslam ve Yahudi felsefesine dair kısa, ancak zamanı için
son derece bilgi verici mahiyetteki Die islarrische urri die jüdische Philaophie
eseriyle gerçekleştirilmiştir.63

Alman oryantalist Max Horten (1874-1945), Die Philaophie des Islam in
ihren BfZicJJurwı, zu den philaophischen Weftanschauıtrwı des 'lP£SdUhen0rienJS
başlığıyla 1924'de Münih'te yayımlanan64 tarih çalışmasında bu düşünceleri
devam ettinneyi başaramamıştır.65 Önceki çalışmalara nisbetle İslam
mistisizmine daha çok ilgi gösteren Horten, eserinde İslam düşüncesi
üzerindeki Hint etkisini oldukça abartmaktadır.66 Zihninde skolastisizm ve
bilhassa da çağdaş felsefe olduğu için, ilgisiz terminoloji kullanan Horten,
İslam düşüncesi hakkında çoğunlukla hatalı, muğlak ve yanlış yönlendirici bir
resim ortaya koymuş ve İslam felsefesine ait metinler ile delillendinnediği
çalışmasında İslamı bağlamı da ihmal etmiştir. Horten, formille ettiği şekliyle,
Doğulu bir "dünya görüşünün otoriter zeminden kaynaklandığını, ona sıkı
sıkıya bağlı olduğunu ve kendisini ancak Yunan dünya görüşünden istifade
ederek kurabileceğini" varsaymaktadır,67 0, İslam felsefesinin "bilinen
dünyanın tüm medem illkelerinden gelen etkilerin birbiriyle çakıştığı" bir
ortamda, "müşahedeye dayalı-sezgisel İran insan tipinin Semitik dünya
görüşüyle mücadelesi sonucu" oluştuğunu düşünmektedir (den ıisue/l-mtuiti:wı
persischen Menschentyp im Rin;pı mr ebrr semitischen Weltanschauun;J Horten'in

62 s. 123. Kı;;. Klein-Franke, Die klassische A rrtike in der Tradiıim des Islam, s. 128.
63 A 1lf!!ffEİn! Geschichte der Philaqıhie içinde, Berlin-Leipzig (= Die Kultur der Gegmuırt T. 1, Abt. \1), s.

45-70.
64 1973'te ~niden basılıruştır. J. Hager tarafından İngi1izce'~ yapılan kısml tercümesi Is/aniı.' Studies'de

(11 vd., 1972 vd.) yayımlanmıştır.
6\ Aynea kry. Horte~, E iıfUJmOr5 in die bikre Geisreskultur des Islam, Bonn 1914; a.mlf., Die Philacphie im

Islam, Friedrieh Uberweg, Grnn:bi{i der Geschichte der Philaqıhie içinde, II, ed. Bemhard Geyer,
Dannstadt 1967 (1927'de neşredilen 11. baskı esas alınarakyayımlanrruş nüsha), s. 289-325.

66 HH Sehaeder'in yazdığı del;>erlendirme, Orientalisıische Literaıwzeit:urıg 30, Berlin 1927, eols. 834-848
ve J. Schaeht'ın yazdığı değerlendirme, Deutsche Literaıwzeit:urıg 17, Berlin 1927, eols. 795-799; aynca
bkz. Klein-Franke, Die klassische A rrtike in der Tradiıimdes Islam, s. 128.

67 Überweg Grnn:bi{i içinde, s. 289. Aynea kry. Horten'in meşhur eseri, Die kult:urıile E rrtuiIklıtrfi:fdhi,#eit
des Islamaz( FfdstigmCebiete, Bonn 1915, özellikle s. 17 ve 27.
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açıklaması, şu haddini bilmez iddiayla neticelenmektedir: "İslam felsefesi
İranlılar tarafından icad edilmiştir. İslam felsefesi bize, Ari ırka mensup bir
insan tipinin, Güney'in güneşi ve Doğu ile Batı'nın çok renkli tesirleri altında
hangi düşünceleri ortaya koyabileceği göstermektedir" -Die isldrrisWe
Philaophie ist wn Persem erdadJt ıwrden. Sie zeigt uns, 7i£kher Gaianken ein amcher
Menschentyp ımter südlicher SOY11'l?un1 den bunttsten E inflüssen wn Osten un1 W~ten
fdhig ist.68

Horten'in eseri aynca şu tür klişe ifadelerle doludur: O, "Brahmanizmin
evrim teorisinin unsurlan"ndan,69 İslam mistisizminin aynlmaz bir parçası
olarak "ahlaki kahraman1ık"tan/o "tüm hakikatlerin temeli" (TiefenschUht des
~arrten WirklUhen), "ilk varlık ve ilk ruhun bir değişimi" (McxJifikation des
Vruesens, des V~~), "Tann'nın kendi bilgisinin bir şekli" (Form der
Selhsterkenntnis Gates)71 ve "tüm dünyevı şeylerin varlığının başlangıç noktası"
(Ausgı~tfitrdas Dasemailer Wdtdi1W) olarak "insan-ı kamil"den (Ideal-
rrensch) ve benzeri şeylerden bahsetmektedir.72 1915 'te Die kulturelle
E nt'l£Kk~fdhiieeit des Isldm aU!g?istig:m Gebiete3 adıyla yayımlanan eserinde
Horten "İslamı aklın sınır tanımaz bir şekilde genişlemesine" atıfta
bulunmaktadır (s. 27).

Horten'in bu düşüncelerinde 19. yüzyılın sonlarındaki felsefI eğilimlerin
yankılan asla gözardı edilemez. Bu noktada Nietzche'nin, "üstün-insan"
(Ü~chen)/"efendi-insan" (HerrenJ1'EJ1Schen)74tarafından alt edilecek olan
insanın "ilk tecrübesi" (VrerfahrrmJ fikri akla gelmektedir ki, Nietzche
"üstün-insanı efendi" nin Avrupalılar olduğunu düşünmektedirlS Benzer bir
şekilde İslam felsefesindeki İran unsurunu, daha doğrusu "Ari insan tipi"ni
oldukça abartan Horten'in bu yaklaşımı, bize Emest Renan'ın düşüncelerini

68 Honen, Die PhilaqiJiedt5lslam(1924), s, 12.
Bu iddianın yankılan Kun Schilling'in We1~dJühte der PhilaqiJie (Berlin 1964) adlı eserinde bulunabilir;

s. 313: "Aber als Philosophie İst sie keine Schöpfung der Araber, sondem vorzüglich der
unterworfenen und zum Islam bekehnen Perser" [islam felsefesi, bir felsefe olarak Araplann eseri
deb..jJdir,aksine boyunduruk altına alınanlann ve ihtİda etmiş ıranlılann bir ürünüdür]. Schilling,
Honen'in "İslam felsefesi hakkındaki engin bilgisine" şahitlik etmekte, ancak "buna rağmen onun,
kimsenin işine yaramayacak olan böylesine karmaşık bir tanımlama sundub>tınu"belirtmektedir (s.
315).

69 Honen, aynı yer.
70 Honen s. 15.
71 Honen, s. 161.
II Horten, s. 162.
II Yukanda 67. dipnona bahsedilmiştir.
74 Bu konuda krş. mesela Michael Landmann, PhilaCfbsrhe A nthrqxiqje (3. bsk. Berlin 1969), s. 139;

178 vd.
7; Bu konuda krş. Karl Löwith, VooHegi zu Nierzrhe, 9. bsk., Hamburg 1986,s. 282 vd.
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hatırlatan ırk-merkezci bir tutumu açığa vunnaktadır.76 Horten'in ırk-
merkezciliği, bunun yanında, dış etkiler yoluyla "İslam'ın gelişim
potansiyeli"ne dair düşüncelerinde de ortaya çıkmaktadır.

Bunun dışında Horten'in "modem fenomenalizmin, skolastisizmin bile
fevkinde bir ideoloji ve kavram berraklığı yarattığı" şeklindeki iddiası da77
çağdaş felsefedeki bir diğer eğilime, yani Edmund Husserl'in (1859-1938)
fenomenolojizmine işaret etmektedir. Nietzche'ye yapılan göndermeler,
Horten'e İslam felsefesine dair yorum ve tasvirinde kılavuzluk edenin sadece
fenomenolojizm olmadığını göstermektedir. Dahası, "ilk tecrübe" (Urerlebnis),
"ilk ruh" (U1'iJ!ist),"ilk varlık" (Unein), "ilk hakikat" (Unmhrheit), "ilk varoluş"
(Unıesenheit), "ilk gerçeklik" (UruirkIUhkeit) ve benzeri sayısız kavram
yanında,78 Horten'in "ilk varoluş" (Unıesenheit) ile "ilk hakikat ve ilk düşünce"
(Unmhrheit, UrwJank~ arasında yaptığı kıyaslamalar dar ilk gerçeğin
(Urtatscahen) "ilk tecrübeler" (Urerlebnisse) tarafından önceden belirlendiğini
söyleyen Kantçı Robert Reininger'in (1869-1955) transandanta! idealizmini
hatırlatmaktadır.8o

Horten'in bu sunumu, İslam felsefesini çağdaş felsefenin kavram ve
kategorilerini kullanmak sUretiyle yorumlamanın ne kadar dayanaksız bir
teşebbüs olduğunu göstermektedir. Bunun sonucu ise İslamı metinlerin
gözardı edilmesi ve yanlış yorumlanmasıdır.

Horten'den bu yana İslam felsefesi hakkındaki bilgimiz, gittikçe artan bir
şekilde, İranlı filozoflan da muhtev! olan ve İslam felsefesinin İbn Rüşd ile
birlikte sona erdiği şeklindeki geleneksel görüşü benimsemeyen, Arapça
metin ne Ş irleri, müstakil araştırmalar ve genel tarih1 çalışmaların çoğalması
sayesinde oldukça artmıştır.8l Avrupa dillerinde ve Arap-islam ülkelerinde
İslam felsefesi hakkında kaleme alınan ikinci derecedeki literatür bugün takip

76 Renan, ırkçı bir tavırla bilim ve felsefenin "Helenistik-Sasaru"" [kökenli] oldu{,'illlu ~. yukanda 53.
dipnot) ve Merin katkılanyla [ırıeydana geldi{,>inİ]düşünmektedir. (bkz. Albert Houraıll, E WqJe arri
the Middle Ag:s, London 1980, s. 61 vd.).

77 Horten, s. 19 vd.
78 Bkz. Horten, indeks, s. 384.
79 s. 166.
8C Krş. mesela Reininger, E ~ in die prdierre und GrUrr1JX:griffe der Philacphie, Auf Grund des

nachgelassenen Manuskripts hrsg. v. Karl Nawratil, Wien 1978, s. 113; Kitap "eines Philosophierens
aus dem tiefsten Erleben heraus, aus dem religiösen Urerlebnis, welches ein Gefühl der
Wiedervereinigung mit dem Weltgrund İst ('Unio m~tica')" (En derin tecrübeden, dünyanın esasıyla
tekrar birleşme duygusu olan en eski dirll yaşantıdan kaynaklanan bir felsefe yapma türünün] bir
örneği olarak. "Arap sufizmi" nden bahsetmektedir. Krş. s. 179 vd.; Nawratil, Reininger, Philaephie des
E~'in girişinde, Wien 1976, s. 7 "d. ve Wolfgang Stegmüller, HaupststTÜ7urliJ!n der
Gf{pıımrtsphilaephie, genişletilmiş 4. bsk., Stuttgart 1969, s. 288 vd., 300 vd.

81 Krş. P. Morewedge'in "ConternporaryScholarship" adlı raporu (3. dipnotta geçen ÇalıŞması).
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edilemeyecek kadar genişlemiştir. Avrupa dillerinde yazılan ve birinci
derecedeki kaynaklara (orijinal ya da tercüme) dayanan monografik-tarih1
çalışmalarm listesi, kronolojik olarak şu şekildedir:

G. Kadri (1939);82
Ali Mehdi Han (1947) ;83
Hilmi Ziya Ülken (1953);84
Miguel Guz Hemandez (1957;85 1981;86 198587);
W. Montgomery Watt (1962; 1985);88
M. Said Şeyh (1962);89
M.M. şerif tarafından A History if Muslim Phihophy adıyla yayımlanan

edisyon eser (1963; 1966);90
Henri (veya: HenIJ1 Q)rbin (1964;91 1974;92 1981;93 198694);

82 La fi1aifia de<;jiArabi rıi suc fiari, I-II, Firenze 1939. Fransızca tercümesi 1947'de Paris'te
yayımlannuştır. La pbilarphie arak dans l'E urr:pemHiiUıLe df5 oriW'5 a A U'TIW. Eserin bu şekli temel
olarak felsefi çalışmalarm ortaçağdaki Latince tercümelerine dayanmaktadır.

83 The Elerrmts rf Islal'lÜ Philacphy, bzei !xl orifiml texts, Lahore, yeni baskı 1973. Bu risllede (147 s.)
herhangi bir kaynağa atıfta bulunulmamaktadır. Eser İslam felsefi düşüncesinin Avrupa'ya bile yol
gösterecek derecede evrensel oldub'illlU vurgulamaktadır: "Müslüman felsefesi, Avrupa düşüncesinin
arkaplanını ve bağlamım şekillendinniştir" (s. 3).

Bu tür ifadeler, bir kültürün yani [bu bağlamda] İslam kültürünün abaıtılması ve farklı kültürlere ait
düşüncelerin bir hiyerarşiye tabi tutulması tehlikesine kadar gitmektedir.

84 La pmee de l'lslam, Fransızca'ya çev. Gauthier Dubois, Max Bilen et l'auteur, İstanbul.
85 Histaria de la fi1aifia esparw.' Filaifia hispaıvrmsuImmı, I-II, Madrid. La fi1aifia arak başlıklı özeti

1963'te Madrid'de yayımlannuştır; krş. kitap hakkında yazılan deb>erlendirmeler: J. van Ess, Erasrms
20, 1968, cols. 321 vd.; Salvador Gomez Nogales, Rl?lİsra de oridente S, Madrid 1964, s. 374-381;
James T. Monroe, lslamarrl the Arabs in Spanish Sdxiarship (SixtRenth century to the Prr:senı),Leiden 1970
(=M eiieuıl l!:man PeninsuIa: Tex ts arrl S ıudie; 3), s. 23 ı.

86 Histaria di!.pmarriento en e/ morio islanim, I-II, Madrid. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısı üç
cilt halinde 1996'da Madrid'de yayımlannuştır.

87 Histaria di!.pmarriento ene/.A rrlalus, I-II, Madrid.
88 IslarrU Philacphy arrl 7hedut;y, Edinburgh 1962. Büyük ölçüde gözden geçirilmiş şekli ("Genişletilmiş

İnceleme") 1985'de yayımlanmıştır.
89 IslarrU Philacphy, Lahore 1962; yeni baskısı London 1982.
90 I-II, Wiesbaden. Krş. birinci cilt hakkındaki değerlendirme: HGitje, Orientalisıisthe Literaıurzeiı:ung62,

Leipzig 1967, cols. 38(}'382.
91 Hisuire de la pbilaqiJie islarrique des angines jusqu'a la nvrt de A U'TIW, Paris (Seyyid Hüseyin Nasr ve

Osman Yahya'nın katkılanyla); krş. Georges Yajda'nın deb>erlendimıesi, jatmıl Asiatique 252, Paris
1964, s. 273-278. Corbin'in bu eserinin az da olsa gözden geçirilmiş hlli Hisuire de la pbilacphiide
(ed. Francois Oıatelet, c. I, Paris 1969, s. 1048- 1197) ve Corbin'in Hisuire de la pbilarphie islarrique
adlı eserinde (Paris 1986, s. 21-348) bulunabilir. Eserin Ispanyolca tercümesi 1972'de Madrid'de
yayımlannuştır (Histaria delafi1aifia içinde, III: Del mundo romano al Islam medieval; 6. bsk. 1984).
Arapça tercümesi ise (Sühreverdi'ye dair bölümle sona emıektedir) Beyrut'ta 1983 'te yayımlanmıştır
(Tarihu '/fels(r£i'/. İstarriy;e).

92 La phila~ islarrique depuis la nvrt d'A wm3 jusqua m jam, Histare de la philaqiJie içinde, ed. F.
Oıatelet, c. III, Paris 1974, s. LC67-1188; birtakım ilavelerle birlikte Corbin'in Hisuire de la pbilaqiJie
islarrique adlı eserinin (bir önceki dipnona künyesi geçen), 349-522. sayfalarında yeniden
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Macid Fahri (1970; 1983);95
Abdurrahman Bedevı (1972);96
Michael Marmura (1985);97
Raffael Ramon Guerrero (1985);98
Tevfik İbrahim ve Arthur Sagadeev (1990);99
Muhanuned şerif Han ve M. Enver Selim (1994);100
Carmela Baffioni (1996);101
Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman (ed., 1996).102
Yazarlara ait ilgisiz notlar yanında, kullanılan modem terminoloji veya

Henry Corbio'io çalışmalanndaki103 Zerdüştı etki ile mistisizm ve Şu irfanı
gibi belirli vechelere yapılan aşın vurgular benzeri münferit yorumlardaki

yayımlanmıştır. ispanyolca tercümesi Madrid'de 1981'de yayımlanmıştır. Histnria de la filaifia II: La
filosofia en oriente, çev. Francisco Torres Oliver.

9) La philacphie irarUmn:! islarriqueau XV/~ el XVii!! siHies, Paris. Bu eser ıranlı-islam filozoflanna ait
birkaç kitabı içermekredir. Bildiğim kadanyla 19. yüzyıla kadar [Sebzevanı İranlı filozoflan (ki çoğu
Arapça yazmıştır) içeren en şümullü çalışma Ali Asgar Halebl'nin TJriJri ft/ds{e-i İran ez ağJz.i İs/dm ra
imUZ adlı eseridir (Tahran 1972).

94 Hisuire de la philacphie islarrique, Paris. 1964 ve 1974 'te neşrcdilen eserlerin bir cilt halinde tekrar
yayımlanmış şeklidir. İngilizce tercümesi (History if Islanic Philarphjı 1993 'te Londra'da
yayımlanmıştır (bibliyografyarun gözden geçirilmiş haliyle).

9; A Histary if Is/mrU Philacphy, London. Gözden geçirilmiş 2. bsk. (1983) 1987'de karton kapaklı olarak
yayımlanmıştır. Krş. Eserin birinci baskısıyla ilgili değerlendirmeler. Parviz Morewedge "A Major
Contribution to the History of Islamic Philosophy", Muslim World 62, Hanford 1972, s. 148-157;
G.c. Anawaci, Biliicıhroı Orientalis 33, Leiden 19[7]6, s. 65-69. Eserin 1970'te yayımlanan halinin
muhtasar bir Arapça neşri 1981'de Beyrut'ta yayımlanmıştır (Muhtasam rarihi'I-ftlsıfrti.'I.A rabiy;e).

96 Hisuire de la philacphie en Islam, I-II, Paris. Eserin birinci cildinin orijinali Arapça olarak 1971'de
Beyrut'ta yayımlanmıştır. MezJhibü'l.İslaıriyjır d.Mu'tezik '(£'I.E{a'ira (2. bsk. 1979). ısmailller,
Karmatller, Nusayrller ve Dürzller hakkındaki ikinci cilt ise (Fransızca'ya tercüme edilmemiştir)
1973'te yayımlanmıştır. Eserin Fransızca neşrinin ikinci cildi Kindi'den ıbn Rüşd'e kadarki İslam
filozoflanyla ilgilidir. Krş. Bedevi'nin bu filozoflar hakkında Meuu'at:ü'l.hadarati'l-A rahiy;Fti'I-İslaniyyo
içinde yazdığı d-Fdsrft '(£'lfdasifefi'l.hadarati'l-A rtıbiy)e başlıklı yazısı: c. I, Beyrut 1986 (Kindi, Farab~
İbn Sına, ibn Bacce ve ibn Rüşd üzerine).

97 Die islarrische Phihcphie dt3 Miı:tRialteıs, W.M Wau/Marmura, Der Islam II, Stuugan içinde (= Die
Rdigftn:nder Mensdhit 25,2), s. 320-392.

98 El pensarrientnfihifimarak, Pralogo de Salvador Gomcz Nogales, Madrid.
99 OassWıl Islanic Phihcphy, Moscow. Bu eser, birinci derecedeki kaynaklara dayanmakı:a olup eserde

ikinci derecedeki kaynakJardan hiç bahsedilmemekredir.
100 MuslimPhihcphyarrlPhihcphers, Delhi.
101 i gram pensatori ddl'lslam, Roma.
ıoı Histary if Is/mrU Philaphy, I-II, London-New York = Routledge History of World Philosophies i. SO

yazann makalelerinin biraraya getirildiği bir eser.
iC) Krş. Corbin'in eserleri (dipnot 91-94) ve E. Me:er, Terr1errzender SdMfo/S(hl/J'f,' OJrbin's A uffass//J'f,7D'l

der Srhia, ZeiısdmftjUr DeuısdJenMOf(piarrlisdJen GeseIJsdJajt, SuppJ. III/I, Wiesbaden 1977, s. 551-558;
Daryush Sha~gan, Henry OJrbiıı: La tq:q?[aphie spirituellede l'lslamlrarıien, Paris 1990; a.mlf., "Corbin",
E rJ:)dqJBiia Iranica IV, London 1990, s. 269- 271; J.- L. Vieillard- Baran, ••Corbin", Di.ı.tionmire dt3
philaq;hes (ed. D. Huisman) V, Paris 1984, s. 615-617.
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zMiyet geçici olarak bir kenara bırakılırsa, felsefe ve teolojiyi birbirine bağlı
disiplinler olarak telakki etme ve bahis konusu disiplinlerin İslamı bağlamına
daha büyük bir dikkat atfetme yönünde gittikçe artan bir eğilim belirgin hale
gelmektedir.

Bu husus özellikle, bazılannın Avrupa dillerinde yazdıklan eserlerden
yukanda bahsedilen Müslüman müelliflerin tarih1 çalışmalan için doğrudur.
Bu müelliflerin eserleri, tarih1 açıdan eleştirel ve analitik olmaktan ziyade
tasvın nitelikte olmaya meyillidir. Aynca tarihi gelişmeleri yorumlama ve
anlama noktasında bir temel teşkil etmesi açısından da sözkonusu eserlerde
[İslam filozoflanyla] onlarm Yunanlı öncüleri arasında karşılaştmna yapma
yoluna gidilmemiş, vurgu daha çok İslam felsefesinin orijinalitesi üzerinde
olmuştur. Bu eğilim, bir dereceye kadar geçmişte Avrupalı tarih yazınunın
felsefe hakkında sahip olduğu menfi tutuma (ykbk) karşı bir tepki olarak
görünmekle birlikte, özellikle günümüz Müslüman dünyasında felsefeyi de
içine alacak şekilde genişleyen İsıamııeşme temayüileriyle birlikte daha da
güçlenmiştir. Müslüman tarihçiler bu eğilimler içinde dini otoriteler (Gazzili,
İbn Teymiyye) ve İslam'daki öncü rasyonalist (İbn Rüşd)104 simalara atıfta
bulunmak sUretiyle İslam düşüncesinin orijinalitesi ve bağımsızlığı üzerinde
önemle dunnaktadırlar.105 Aşağıdaki liste, kronolojik olarak İslam felsefesi
hakkında genelde Arapça olarak kaleme alınan106 monografik çalışmalarm
Müslüman (bazılan Hıristiyan) müelliflerine aittir:

Muhanuned Lütfi Gr'ma (1927);107
İsmail Hakkı [İzmirli] (1929-1933);108
Kemal el-Yazıcı ve Anttın Gauas Kerem (1957);109
Hanna el-FahUri ve Halil el-Qırr (1958);110

104 Krş. Anke von Kügelgen, A'lt'I7Tl'3 wrl die arabisdJel'l Malerrı! - An;a/Ze zu eİn?r N~ dıs
RatiomlislıUS imlslam, Leiden 1994 = Islamc Phüacphy. 7hedagyarrl Scien:e 19 (Leiden).

10, Kry. Ekkchard Rudolph, W15didJe Islamuissen;dxıfi im Spiegi ımslilrischer Kritik: Gmrrlz~ wrl aktuelle
Merkmıle eirrr irwrislaırjschen Diskııssİat, Berlin 1991 (= Is/aırkurrl1idJe Unteıs~ 137, Freiburg), s.
104 vd. (Muhanınıed Abid el-abin hakkında bkz. abin'nin et-Türds 7£'I-hadôse, Beyıut ı991, s. 63
vd.), 133 vd., 152 vd.; el-Felstfe fi'I-711tani'I-A rabryyi'l-rrnJsır. BuhUsü'l-rrü'teTrEri.'lfelsifiyyi'l-A rabryyi'I-rn.el
ellezi mzzarretl:ü el.G1,ri'atü'l- ÜrrJiini»e, Beyıut 1985.

106 İsmail Hakkı [İzmirlirnin Türkçe kaleme aldığı çalışması ve Müslüman yazarların Ingilizce veya
Fransızca yazdıklan kitaplar (bkz. yukanda dipnot 82 vd.) bunun tek İstisnasıdır.

107 TJrihujels(eti'I-İslam, Kahire 1927 ~niden baskı: Beyıut 1980). - G.ım'a hakkında krş. von Kügelgen
(104. dipnotta geçen eseri), 97 vd.

108 "Islam'da Felsefe Cerey.ınlan", İlahiy:ıt Fakültesi Mearuası 12, İstanbul 1929, s. 21-40; 13, 1929, s. 18-
33; 14, 1930, s. 28-45; 15, 1930, s. 22-44; 16, 1930, s. 2()'45; 17, 1930, s. 9-24; 18, 1931, s. 68-80; 19,
1931, s. 17-32; 20,1931, s. 43-56; 21,1931, s. 17-35; 22,1932, s. 27-50; 23,1932, s. 24-38; 24, 1932,
s. 1-17; 25,1933, s. 5&-64.

109 A 'larrü'lfels(eti'l-A rabiy;e Dirdsat rmfassala 7£ 71USu.s ~ nrpitha, Beyıut.
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TayyibT'ızini(1971);111
Ömer Femıh (1972);112
Muhammed Ali Ebu Reyylliı(1976);113
İbrahim MedkUr(1976;114 1984115);
Muhammed Abdurrahman Merhaba (1981);116
Cemil Sallba (1981).117
Müstakil bir inceleme alanı olarak İslam felsefesinin yapısının bütün

açıklığıyla ortaya konulabilmesi, sadece bu alana dair genel konular
hakkındaki sayıları gittikçe artan monografik çalışmalarla değil, bunlann
yanında hem ortaçağ felsefesine dair modem eserlerdell8 ve

110 TJrfhu'lfds/eti'l-A rabiyy?, I-II, Beyrut (yeniden baskı: 1982). Farsça tercümesi 1975-1976'da Tahran'da
yayımlannuştır. Kerem hakkında bkz. von Kügelgen (104. dipnona geçen eseri), s. 146-148.

III Merrn' 7Ü'yi arlide/i'ljikri'I-A rabiji'l-asri'I-uı.su, Dımeşk. Bu eser müellifin Eirfiihrung indenMaterie/x;griff
!xi den islaırisdJ.arabisrhen Pbilacphen des M itteIalter (1968) başlıklı tezinin kısa!tılnuş hali olan ve 1972' de
Berlin'de yayımlanan Die MateriaıuffasslO"f, in der islanisdJ.arabisrhen PhilafPhie des MitteIalrm adlı
risalesinin genişletilmiş şeklidir.
rızini, İslam felsefesini "materyalist" bir felsefenin gelişim aşaması olarak telakkı etmekte ve Hüseyin
MUrUve'nin enN12'atii'l-rnuJdiyy! ji'lfeIs/eti'l-A rabiypi'I-İslaniy;e adlı eserindekine benzer bir şekilde
Marksist- Leninist tarih tasavvurunu benimsemektedir. Benzer bir tasavvura Ceschid:ıte der PbilafPhie
(ed. Akademie der Wisscnschaften der UdSSR ... unter der Redaktion v. MA Dynnik (v.dğr.),
gözden geçirilmiş ikinci baskı: Berlin 1969) adlı derleme kitapta da rastlanabilir. rızını hakkında krş.
von Kügelgen (104. dipnona geçen eseri), s. 237 vd.

112 TJrfhu'ljikri'l-Arabiilaeyy.iniİbnHaldttn, Beyrut (4. bsk. 1983).
LLL Tarihu'ljikri'lfdsififi'I-İslam, Beyrut.
114 Fi'lfdsıfeti'I-İslaniy;e, I-II, Kahire (4. A). Krş. von Kügelgen (104. dipnotta geçen eseri), s. 149-151.
115 Fi'ljikri'I-İslarri, baskı yeri yok (Kahire ?).
116 M iır'lfdsıfeti'l- Y~ ile'lfelst{eti'l-İslaniy;e, Beyrut- Paris (2. A).
117 Tarihu'lfds/eti'I-A rabiy;e, Bcyrut.
118 Krş. Mesela Frederick Copieston, A History if Pbilacphy, II (Mcdiaeva! Philosophy, bölüm I), New

York 1950 (ileriki tarihlerde pek çok baskısı yapılnuştır), s. 211-226; İslam (ve Yahudi) felsefesine
dair daha geniş bir tasvir Copieston'un A History if MI1iieıııJ Pbilaqıhy adlı eserinde bulunabilir
(London 1972,8. bölüm ve Kp. 9) = a.mlf., Ceschid:ıteder Pbilacphie imMitteIalter, München 1976,8.
bölüm (a. 9).

Gordon Leff,MI1iieıııJ 'l1xNJıt: St AU[!ffStUrtoOieham, Harmondsworth 1958, s. 141-167;
Ignatius Bardy, A History if Arrient Philacphy, Milwaukee 1959, s. 193-217 (Oriema! Scholasticism,

scetion I: Arahian philosophers);
Annand A Maurer, MI1iieıııJ Pbilaqıhy, Toromo 1962; gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskı

(1982), s. 93-104;
Juilus R. Weinberg, A Shart History ifMI1iieıııJ Pbilaqıhy, Princeton 1964, s. 92-139;
Jose Ignacio Saranyana, Historia de lafilaifia naJierol, Pamplano 1985, s. 151-171 (La filosofia arabe);
Michael Haren, MI1iieıııJ 'l1xNJıt: The W6tem 11'ltf!ilRa:ualTraditim frrm A nıiquity to the 13th Century,

Houndmills- London 1985, s. 118-132 ("Arabic Thought");
John Marcnbon, Later MI1iieıııJ Pbilacphy(1150-1J50): An lntrrriuaim, London-New York 1987, s. 50-65

("Philosophy: the anciems, the Arabs and the Jews");
Kurt Flasch, Das philacphisce Derken im MitteIalter, Stuttgart 1987, s. 262-290 ("Die islamische

Hcrausforderung"); a.mlf., E irfiihrung in die Pbilacphie des MitteIalters, Darmstadt 1987, s. 94-133;
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ansiklopedilerdel19 İslam filozoflanna aynlan bölümler, hem de yeni neşir ve
araştınna ürünleril20 sayesinde [mümkün olabilir]. İslam felsefesi şimdilerde,
"ilk defa antik Yunan ile başlayan ... hakikat ve hikmet arayışının bir
devamı" olarak algılandığı gibi, onun Yunan felsefesinin sadece bir devamı
olduğu şeklindeki telakki de devam etmektedir.121 Hakikat arayışına katılmak
isteyenler, bu arayışın neticelerini araştırmak mecburiyetindedirler.

Bu noktada, hala İslam felsefesine dair yayırnlanmamış veya ihmal
edilmiş malzemenin neşredilmesi; Yunanca'dan Arapça'ya tercüme edilen
eserler, İslam filozoflannın Yunanlı düşünürlerin [eserlerine yazdıklan]
şerhlerı22 ve belirli birtakım düşünür ve düşüncelerin [ortaya çıktığı] İslamı
ortam123 hakkında çalışmalarm yapılması gerekmektedir. Kaynaklarm
mukayese edilmesi ve İslam düşüncesinin tarih1 etkisi üzerinde yapılacak
araştınnalar hakikate doğru hermenötik bir yol sunacaktır.124

Keza, hem geçmişteki ve günümüzdeki (Müslüman olan ve olmayan)
filozoflar arasında hem de Müslüman olan ve olmayan nesiller arasında
mukayeseler yapmak sUretiyle de İslam düşüncesinin çoğunlukla
görmezlikten gelinen farklılık ve inceliklerine dikkatleri çekmek uygun
olacaktır. Böylece şimdiye kadar kendisine hakettiği değer verilmeyen ortaçağ

Georg Scherer, PhilacphiedRs Miaelalrers, Stungaıt, Weimar 1993, s. 88-98;
Alain de Libera, La phil.acphie mtlieu.tle, Paris 1993 (2. bsk., 1995), s. 53-185.
119 Mesela: En:y:kpe:Jia if Islam, yeni eclisyon (Leiden); En:y:kpe:Jia Iranira, London-Boston-Heneley;

E n:Y:kPe:Jia JZK1aU:a,Jerusalem; E n:Y:kPe:Jia if Re1igjcn, New York; DiaiDwy if Sdmtific Bin;?raphy, New
York; DiaiDwy if the M iddle A [J'S vs.

110 Kı;;. G. Endress (3. dipnotta geçen eseri); Charles E. Butterwoıth, "The Study of Arabic Philosophy
Today", A rabi!:Philarphy arrl the We-t ortt.inuity arrllrıteraaim, ed. Therese-Anne Druart, Washington
1988, s. 55-140; Th.-A DruartlME. Marmura, "Medieval Islamic Philosophy and Theology:
Bibliographical Guide (1986-1989)", BulJe.in de philacphie mHiiUıIe 32, Louvain 1990, s. 106-135.

Modem felsefe tarınçileri açısından İslam felsefesinin öneminin artışını, daha geniş kitleler için
hazırlanan çalışmalarda İslam felsefesine dair eserlere de yer verilmesi gerçeği göstermektedir;
mesela: Lexikm der phil.aephisihen Weıke içinde (ed. Franco Volpi ve Jui1anNida-Riimelin, Stungaıt
1988).

III Marmura (97. dipnom geçen eseri), s. 320. Kı;;. MoreVJedge(3. dipnona geçen eseri), özellikle s. 121
vd. Felsefe tarihçisinin "nihai anlamda tarihi değil, felsefı hakikate bir katkıda bulunan" çabalan
hakkında kr;;. Wolfgang Kluxen, "Leitideen und Zielsetzungen philosophiegeschichtlicher
Minelalterforschung", Spraıhe un/. Eıkennmis im Miaelalter I, Berlin-New York 1981 (= Misailarra
MWaeuıIia 311 1, Berlin), s. 1-16.

122 Diaimmire de philacphes antiques (publie sous la direction de Richard Goulet, c. I, Paris 1989) içinde
bulunabilir. Yunanca felsefi eserlerin Arapça'dan Latince'ye tercümelerini ihtiva etmektedir.

l2J Bu husus, A risutles Senitiıı>Latinus (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen'in
projesi, Amsterdam; kurucusu: J.H Drossaaıt Lulofs; ed. H Daiber ve R. Kruk) ve Is1LırricPhilarphy,
1heda& arrl Sderre, Texts am Studies (Leiden 1984 vd.; ed. H Daiber ve D. Pingree) adlı serilerin
amacını oluşturmaktadır.

ı14 Kı;;. Daiber, Das theritJrjsch-phil.aephisdJe S)Stem dRSMu'arrmır ıbn 'A bWd as-Sulani ([J'SL 830 n OJr.),
Beirut-Wiesbaden 1975 (= Beiruter Texte un/. Studien 19, Beirut-Weisbaden), s. 19 vd.
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Yahudi ve skolastik düşüncesinin rolü üzerinde de kesin bir vurgu
gerçekleşmiş olacaktır. Yunanca'dan Süryanice'ye ve oradan da Arapça'ya
yapılan tercümeler ve felsefl metinler üzerindeki çalışmalar yanında Latince
ve İbranice'ye tercüme edilen Arapça eserler,125İslam düşüncesini tüm ayıncı
özellikleriyle birlikte "anlayıp" yeniden inşa etmede son derece faydalı
araçlardır.

İslam felsefesine dair çok sayıdaki modem yorum -ki bunlarla ilgili
henüz kapsamlı bir bibliyografya bulunmamaktadır-, bu alana dair sadece
eksik bir resim sunmaktadır; ancak sözkonusu yorumlarm da İslam felsefesi
çalışmalarmda gözardı edilmemesi gerekmektedir. Ne var ki, bu yorumlar
içinden gözardı edilemeyecek olanlarm sayısı pek de fazla değildir; zira
yorumlar çoğunlukla meselenin ya sadece çok özel bir yönüyle alakalıdır ya
da metinlere dayanmaktan oldukça uzaktır.

Hümanizmin kdelere diirri4 çağnsı gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir.
Ayru şekilde İslam felsefesinin, girişte bahsi geçen evrensel-tarihl önemil26 de
değerini ispat etmiştir. Diğer yandan temelde metafiziksel-teolojik ve fizoo-
felsefi bir alem tasavvuru ile beraber bir İslamı bağlamın önemi de apaçıktır
ki, sözkonusu İslamı bağlamda inanç da genel dini ve felsefl bilgi arayışıyla
ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır.127

Dolayısıyla bilgi arayışı, İslami bilimlerin gelişimininl28 ve bu bilimlerin
İslam dini ve felsefeyle olan ilişkilerinin temelini teşkil etmektedir. [İslamı
bilimlerin felsefeyle olan ilişkisi] onun, insanlık düşüncesinin problemleri ve
kavranış şekilleriyle ilgili ortaya konan zihnl faaliyetin tarihi bir örneğini
oluşturduğunu göstermektedir. İslam felsefesinin evrensel-tarihi önemi ve

125 Kry. Daiher, "Semitische Sprachen als Kulturvermittler zwichen Antike und Minelalter. Stand und
Aufgaben der Forschung", ZeiısdmfijUr DeutschenMarwrıJdrr1ischen GeselJsdxıji 136, Wiesbaden 1986, s.
292-313; Latince tercümeler hakkında krş. Daiher, "Lateinische Übersetzungen" (8. dipnona geçen
eseri).

126 Aynca krş. Osman Emin, "The Originality and the Message of Moslem Philosophy", A tti dei XII
cmgresso intmızicmledifilacfia (Veırzia 12.18 septerrbre 19-58),10, Firenzc 1960 (s. 1-8), VIII. bölüm

127 Bu konu hakkında krş. Daiher, "Anfange und Entstehung der Wıssenschaft im Islam", Saa:ulum29,
Freiburg/München 1978, s. 356-366 = a.mlf., "The Qur'an as Stimulus of Science in Early Islam",
IslarriJ::7hatin ani Scierıtifr OaıtiUty 2/2, Islamabad 1991, s. 29.42.

Din-felsefe arasındaki uyum, öncelikli olarak Müslüman İslam felsefesi uzmanlan tarafından İslam
düşüncesinin ayıncı bir vechesi olarak onaya konulmaktadır: Ahmed Fuad el.Ehvani, "Fazlü'I.Arab
ala felsefeti'l-Yunan", Mlrliletü'l-Ezher 24, Kahire 1952/3, s. 62.67, öze1likles. 63 vd.; aynca krş.
Roger Amaldez, "Conınıem s'est ankolysee la pcnsee philosophique dans l'lslam?", Oassiı:İs17l! et
cMdinadrurel dan; l'bisuirede l'lslam, Paris 1957, s. 247-259.

128 Aynca krş. Daiher, "Die Tedınik im Islam", TWnik uni Reiigjm içinde, ed. Ansgar Stöcklein ve
Muhammed Rassem, Dusseldorf 1990 (= TWnik uni Kultur, Bd. 2), s. 102- 116.
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antikite ile ortaçağlar arasındaki aracı rolü,129 felsefe-bilim ve felsefe-
metafizik ya da İslam kdarnı arasındaki karşılıklı ilişkileri göstermek sUretiyle
aydınlığa kavuşacaktır.

Sonuç pek çok açıdan önemlidir: Artık modem İslam araştırmalannın
inceleme alanı, oryantalist Martin Plessner'in 1931'de Frankun'ta yayımlanan
Die Ge;chUhte der Wıssenschafien im Islam als A ufipb? der mXIerrVı
Islamııissenschafienbaşlıklı açılış konferansında ifade ettiği gibil30 sadece İslam
bilim tarihiyle suurlandınlmamalı, başlangıcından günümüze kadarki İslam
felsefesi tarihi de İslam araştırmalannın inceleme sahası içinde
değerlendirilmelidir.

Bu [yaklaşım] genel felsefe ve bilim tarihine önemli bir katkı sağlamakla
kalmayacak, aynı zamanda İslam'ın manevı dünyasını ve onun akıl ile dinin
birarada varlığını sürdüıüşünü nasıl sağladığını daha iyi bir şekilde anlamaya
da imkan tanıyacaktır.

İslam felsefesi, yani hikrm kavramı çerçevesinde [akıl ile dinin] birarada
varlığını sürdüıüşü konusunu S.H Nasr "The Meaning and Role of
'Philosophy' in Islam" (Studia Islamca 37, 1973, s. 57-80) adlı yazısında
önemle vurgulamıştır. Corbin gibi (bkz. dipnot 90-93) Nasr da felsefenin
"aydınlanma ve irfanın hizmetçisi olduğunu ve bu sayede mantığın soğukluğu
ile manevı birliğin vecdi arasında bir köprü vazifesi gördüğünü"
düşünmektedir (s. 79). İslam felsefesi Nasr'a göre öncelikle mistik yapıdaki
"nebevı felsefe" ve her şeyin kendisine bağlı olduğu bir hakikat tasavvuru
olup gayr-i İslamı nitelikteki modem felsefe ve bilimle hesaplaşmada da
"emelektüel" bir araç özelliğine sahiptirP1 Nasr'ın felsefe tasavvurunda
rasyonalitenin yerini emelektüel sezgi almakta ve sembolik yorum (te'U!)
vasıtasıyla bilimsel bilgiden metafizik tasdlke ulaşmak mümkün olmaktadır. m

129 Kı;;. Richard Walzer, "The Achievement of the falasifa and their eventual fai1ure", Cdlcxpte sur la
socidq>je rrusulmıır, 11-14 septerrbre 1961, Bruxellesl962 (= Cnm:sporrJen:e d'Orient 5), s. 1-13 ve
Wolfgang Ku1xen, "Leitideen" (12 ı. dipnotta geçen eseri), özellikle s. 13 vd.

1!0 = Philacphie uni GeidliIhte (Tübingen) 3 ı. Plessner aynı konuyu Die Ba1eutung der WissensdJaftsgrhiıhte
/ur das Ver.;tdninis der [!istiwı Waı des Islam adlı eserinde de ele alnuştır (Tübingen 1966 = Philacphie
uni GeidJiıhte 82).

LJI Nasr, "The Peninence of Studying Islamic Philosophy Taday", Islamc Life ani1hat&~ı, Albany 1981,
s. 145-152; krş. a.mlf., "Islamic Philosophy - Reorientation or Re-Underınanding", aynı eser içinde, s.
153-157; a.mlf., "Conditions for Meaningful Comparative Philosophy", Philacphy Eası ani Wesı 22,
Honolulu 1972, s. 53-61.

132 Krş. Kamile Hromova, 7he oiıiaıl Arnl)5is ifSeypJ. Hasein Nasr. A Maiem IranianPbiJacpher[Rusça],
Tez, Institute of Philosophy, USSR, Academy of Sciences, Moskova 1993: bkz. M.T. Stepaniants'm
değerlendirmesi, Sufi Wisıi<:m Albany 1994, 103-109. Nasr hakkında ayrıca bkz. 7he O:fard
Erx:yiı:.pff1iaif the Maiemlslarric World 3, New York-Oxford 1995, s. 230 vd. G.I. Smith).
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Son olarak bizim bilimsel şuurumuz, bu noktada, İslam felsefesi de dahil
olmak üzere, felsefe tarihinin önemine dair kendisine bir delil, [bir istinat
noktası] bulabilir. m İslam felsefesi tarihi ve genel olarak felsefe tarihi, sadece
insan düşüncesinin hatalarmın bir tasvirini sunmamaktadır.J34 Aynca İslam
felsefesiyle meşgul olmaya yalnızca 18 ve 19. yüzyıllarm Alman
Romantizminde çokça kullaru1an "Doğulu hikmet" e karşı duyulan Romantik
hayranlık ve kısmen 20. yüzyıla kadarki oryantalistlerin yol açtığı muharrik bir
güç de sebep olmamıştır.135

Bunun tam aksine, İslam felsefesi, zihni çalıştınp onu, zaman içinde
ortaya çıkan yapı ve metotlan kavraması yönünde eğitmektedir. İslam
felsefesinin şi.imillü, insanın anlama güçlerine ve onun yaratıcJhayal gücüne
daim1 bir meydan okuma sergilemektedir. 136 İslam alimleri137 yanında
oryantalistler138 ve felsefe tarihçileri tarafından çokça tartışılan İslam
düşüncesinin orijinalitesi ve özerkliği meselesi ise [bunun karşısında] geri
planda kalmaktadır.

III Krş. Lorenz KlÜger, "Why do we study the history of philosophy?", Philacphy in History E sstZ)5 en the
histariugraphy if philacphy içinde, ed. Richard Rorty, J.B. Schneewind, Quentin Skinner, Cambridge
1984 (yeni baskı: 1985), s. 77- 101. Sözkonusu makale, felsefe tarihi açısından bilim tarihinin önemi
ve "bilimsel-teknolojik dünya hakkında profesyonelleşmiş bir bilinç ve umanz buna dair bir vicdan"
şeklinde ifade edilebilecek olan felsefenin işlevi açısından felsefe tarihinin önemi üzerinde
durmaktadır (s. 99).

134 Krş. J. Ree, 7he E rr1 if Ml!taf!b>5ia ve Anthony Marıser ve J. Ree'nin aynı kitap içindeki yorumlan, s.
41-46; 47 vd.

ıı; Krş. Muhsin Mahdi, "Oriemalism and the Study of ıslamic Philosophy", J~ if lslarri!: Studiıs 1,
1990, s. 73.98.

136 Bunun aksine Mehdi, yukanda bahsedilen makalesinin 97. sayfasında, bana göre haddinden fazla
vurgu yapılan "felsefe ve şür" arasındaki sözde eski çatışmanın, Alman Romantik hareketinin
yükselişinin etkisiyle ortaya Çıktığını belirtmektedir.

IJ7 Bkz. yukanda 100. dipnot vd. ve Rudolf (10ı. dipnortaki eseri).
LLS Bkz. dipnot 50 vd. ve krş. Jörg Kraemer, Das PrcHemder islarrisd7en Kul!Ul6BChühte, Tübingen 1959.


