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Henii'Cortıın gibi islam. felsefe tarihini diğer or-
yanıaıistıere göre . daha. yakından te tki k. eden bir Şu halde islam felsefesi· (ÇI iye adlandırılan dü-
felsefe tarihi araştırmacısı _ve Roger Garaudy gibi şünce mahsulü ve toplamı .6l31n bütün kültürel, sa-
SQ!'lraları müslüman olan batılı . bir bilgin, islam· dü- nalsal ve bilimsel (]mi) mira9a biz genel ifadeyle 

şüncesini ve _feİsefesini "nübuvvetin etkisinde geli- islam hikmeti diyebiliriz. Bti ~urumda da Corbın 
şen felsefe: _ şeklin.de_.tar:ııml_adaı<1>. _ Biz ce .insanın ___ ---~!LCi~.J.CJ_ı.ığy'nirı tanımlı!ıTiasır;!~nübu~~~i~ ~~~i~in-

:-'-Warlık dünyası ve melafizik.aiem ile zihni faaliyetle- ·: de gelişen hikmet'Şek!inde t.f9hih etmek mümkqn-
ri arasında kurulan ilişkinin mahiyeti ve tekniği ili- dür. -au, lsl~m tarihi~de de f,i~ bir felsefi hareketin 

bariyle bu tanımlama bütünüyle doğru olmasa da, olmadığı anlamına gelmez. Çünkü Zekeriya er· 
büsbütün yanlış da değildir. Eğer vahye dayal; bil- ~azi gibi il~hi vahyi ve nüwweti inkar eden filo-

gi ve m arifeti felsefe diye ad!andıracaksak, bu du- ~oflar, er-Ravendl gibi ateistı~re de rastlanır.· Belki 
_rumda yalnız meşşailer deği!, işraki ve· selefiterin bunların düşünce mahsül!eı'i~W doğrudan felsefe 

ortaya koyduğu ürünlerin toplamına nübuwet te- . diyebiliriz.Hatta Aristo ile ~ı;JI~yan genel laikleş-
meline dayalı felsefe gözüyle bakabiliriz. Bu ise; meye p~ra!el olarak, özell~' J)escartes'ten son-
hangi anlamında olursa olsun · selefi düşünceyi te- raki bütün batılı düşünce şeKıill~rl de felsefi düşün-
me! doğru seçentsr açısından tam bir paradokstur. ce adını almaya hak -kazanır:~ır. ,Aristo öncesi dü-
Çünkü mahiyeti ve kaynağı itibariyle yanlızca akli şünce şekilleri her ne kadaı' ~elsefe ise de, yine 

düşünmeyi esas alan felsefe vardıgı sonuçlar iti- hikmetin ,etkisi ve.ya Plsag&'\ın yerinde tanımla-
bariyle değil, bizatihi özü ve yöntemi itibariyle mer- masıyla hikmetin sevgisini tatşıyan bir felsefedir. 
duttur. Doğru ve meşru düşünme tarzı ancak vah- Ama islam dünyasındaki düş;ynce hareketlerini ve 

ye -hem de sımsıkı- istinad ettiği zaman gerçek is- düşünce akımlar;nı doğrudar\' ~~lsefe şeklinde ad-
Jami bir anlam ve değer kazanır. Bu da kuşkusuz · landıramayız. Hikmet~ islam'ır.ı~Oşünce tarihini ye-
hikmettir. rinde tanımlamaya uygun bir J(;elimedir. · 
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Bunun daha geniş açıklamasını ileriki sahifelere 

bırakıp, şimdilik şu kadaİını .söylemekle yetinelim: 

Arfsto'ya kadar ki Antikite dönemini hikmetin etki

sindeki felsefe şeklinde tanımlarsak, bütün zaaHa
n, sapma temayülleri ve ciddi eleştirilere konu olan 

tezahürlerine· rağmen Islam düşüncesini-dtt..n.Qbu
vetin etkisinde gelişen müslümaniann hikmeti_ şek

linde tanımlayabiliriz. Sl.ırda, hikmet ile felsefe ara

sında esaslı bir mahiyet farkı gözettiğimiz artık 

açıkça anlaşılmaktadır. 

Şt.irıu da tekrar vurgulamakla yarar vardır ki, in

sanın düşünce tarihi bugüne kadar ne ·ilahi yahy

lerden ne de nübuwete dayalı hikmetten uzak kal

mıştır. Felsefenin de ,az da olsa bu bereketli etki

den nasibini aldığını kabul edebiliriz. Burada biz

~en çözüm bekleyen sorun,ise, nübuwetin hangi 

yollarla insanın düş.ünce hayatında ve hikmet. ile ir

fanında tezahür ettiğinin araştınlması, etkisinin de

rece ve yoğunluğunun açığa çıkarılmasıdır. Bir Ye
ni -Eflatuncu olarak bilinen ve i.ö 2.yüzyılda ya

şamış olan Ammonius Saccas Yunan felsefesi
nin en ünlü filozofunu kastederek şöyle der. ,;Efla

tun, Yunanca konuşan Musa'dır." Müslüman ke

lamcı ve fe!sefec~erin yakından tanıdığı Yahı,~ ·en· 

Nahvi'ye göre de, Eflatun, Musa (a.s.}datfPiiham 

alarak felsefesini geliştirmiş bir filozoftur2l • Biri 
Yeni -Eflatuncu, diğeri hıristiyan olan bu iki gayn 
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ce ve medeniyet tarihinde eı;ıo.reri açıkça müşahe

de edilen peygamberlefi, sıradan ratıib; büyücü, 
şaman veya kahin. konumunda ele alırlar. Bunda 

lsrailoğullannın dini gelenek ve edebiyatlannın pa
yı olduğu düşünülebilir. Ancak, hümanist ve tanıı 

vahyine karşı batılı dünya görüşünde zaten pey

gamber otantik bir kişiliği temsil edemez. Oysa Ef

latun'u Musa (a .s.)nı~ etkilediği ne kadar doğru 
ise, Musa'dan önceki bütun peygamberlerin kültür, 

sanat, ilim ve düşünce hayatını etkiledikleri, yalnız 

etkilemekte kalmayıp insanın gelişme tarihinde 

devrimci safhalan başlatbklan, yer yer sıçrama 

yaptıklan; gemicilik, demirin kullanımı, dikiş, .bp, 

man~k. astronomi, hesap, sanat ve edebiyatta ög- · 
reticifikte ve yol göstericifikte bulundukları kesin bir 

hakikattir. Peygamberlerin geliş zinciri geriy"e doğ-· 
ru götürüldüğÖnde ~u nübuvvet geleneği idris ve 

Adem (a.s.) e kadar gider. 

Peygamber yalnızca politik ve sosyal bir re

formcu, ahlaki ve iktisadi bir ıslahatçı, suskun halk 

yığınlannın önüne düşen, zorba güçlere başkaldı

ran bir devrimci değil: fakat bunların yanında top

lumu v~ bireylerini kültqrel ve manevi alanlarda 

hakikale ulaşbrma çabasında olan bir rehberdir 

de. Peygamber, yalnızca politik devrimlerle yetin

mez, tebliğ ve çağnsının hikmetle insani ve dert.ıni 

bir boyut kazanmasını ister. Çünkü Allah peygam-

bere nübuvvetle birlikte ilim ve hikmet de vermiştir. muslim filozof, bize Eflatun'un kişiliğinde . önemli 
bir gerçeği habr1atmaktadır1ar.O ·da. ardarda gelen Bundan dolayı peygamper, kendi toplumunun ha-

b ı . .h. h d- . d' - d kimidir de. Sıradan kahin, ·rahip veya din adamlan peygam er enn tan ın er onemın e ve gon e- : 
'ld'kl · h k · d k -1 k k sınıflna mensup kişilerden kesin olarak ayırmamız , rı ı erı er avım e g~re çag annı gere se en- . . . . . . 

~ ! : .-:: .;;. di'lerin'd~so~iai<f~aminrakke-SiilEfafuk~tkiiei:ITı<-'···,_ ~ ·~~eken;.peygarnbe~eı:rk~diıen~ ıodı~ııe!'~hıte. ·.:-~ · .. 
leri gerçeğidir. Batı merkezli felsefe tarihlerinin bi- ve kitapl~rı_ tebliğ ederken ~ütün ili~leri,h~km_eı; ir-
ı. 1 1 ki " d t - b- "k " - fan ve duşunce hayatını derınden yonlendırmış, et-
ınç e ve usta ı a gozar ı e mege uyu ozen gos-

kilemişlerdir. Bir rivayete.göre gönderilmiş 124 bin 
terdikleri bir başka önemli nokta da budur. 

peygamber ile bunlara indirilmiş 104 kitap ve/ya 

Öncelikle şöyle düşünebiliriz: Eğer her kavme 

gelen peygamberler (ResOi ve Nebiler}, başlıca . 
görevleri arasında insanın düşünce hayatını da 

yönlendirmeyi görev saymışlarsa, aniann tebliğ ve 

faaliyetlerinin şu veya bu yoğunlukta etkili olması 

mantıksal bakımdan doğru, !)atta kaçınılmazdır. 

Batılı sosyolog ve antropologlar, nübuvvet kavra" 

mının gerçek mahiyetini tanımadıklarından; düşün~ 

sahifenin insan kültürü ve· medeniyetinin gerek en
tellektüel ve manevi, gerek maddi ve kurums?' ha

yatında etkili olmadığı nasıl düşünülebilir3• 

. Bu temel gerçeğin bilincinde olan müslümanlar, 

kadim hikmet ve felsefelerle karşılaştıkları zaman 
nübuvvetin kalıcı ve aydınfatıcı etkisini aramış bunu 

son ilahi tebliğin içinde eriterek yeniden yorumla
ma işini üstlenmişlerdir. Hen_ri Corbın, müslüman 

(2) Hen n Corbın, islam Felsefesi Tarihi, çev. Prof.Hüseyiıi Hateml. istanbul, 1986. s. 39 ud .... Roger Çaraudy. islamm VaadMik-
leri; çev. Salih Akdemir, 4.Bsk,lstanbul. 1984. S. 107 vd... . • 

(3) i~!l N~im:in kaydına göre 124.000 peygamber gönderilmiş ve 104 kitap indi~ilmiştir. Bu kitapve/ya Sahifelerin 100 ranesi Adem 
ne Musa arasındaki zamana tekabül eder. Buna göre, Adem·e 21. Şit'e 29, fdris {Ahnun) e 30. ibrahim'e 10. Musa'ya 10 sahile 
indirilmiştir; sonrafarı Hz. Musa'ya Tevraı gelmiştir. ı;ıavud (as.) i,nıfırilen ise ıso m-:z::ıurcan oluşan Zebur. Hz. isa'ya incil ve· 
nubuvvetin son halkası Hz. Muhammed (s.a.) e Kur'an-ı Kerim'dir. Bu, kendilerine ~::ap veya sahile indirifmeyen peygamberlere 
vahy gelmediği anlamına gelmez: çünku onlar geçmiş bir şeriatı devam etıirmek. yer..ıe-rnek ve tamamlamak yanında sözıu ış·la· 
hi) vahy de afmışlardır.lbn Nedim, lihrist, Beyruı. ty s 33·34. 

l~lami Araştırmalar Sayı:4 Nisal)·1987 n 
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tarihçileri, 12 . . yüzyıldarı .. 17.yüıylld..a_. Kutbuddin 

EŞkeveri'ye kadar "Yunanlı hakimler"in (dahi) hik

metinin "nübuwet nurları mişkati"nden (odaÇın

dan. yuvasından)kaynaklandıÇı kanaatinde idiler4>, 
der. Bu, ihtiraz bazı kayıtlarla birlikte genel anlam
·da doÇrudur. Nitekim Eflatun'un kimi islam hakim

lerince "Eflatun-u ilahi"' şeklinde tanımlaması, ibn 

rüşt'ün Aristo'ya ilişkin görüşleri ile Endülüs filozo

fu Batalyavsi'nin hikme!in. menşei konusundaki fi
kirleri ile daha yüzlerce örnek müslümanların fel

sefe ve hikmetle nübuwet arasında Y.akın ilişkiler 
kurduÇunu gösterir. 

Nuh aleyhisselam ile devam etmiştir. Çünkü 
dünya hiç bir zaman tevhid ve ahiret ilnilnin kendisi
ne dayandıÇı bir kişiden yoksun kalmaz ve bunu 
dünyanın her tarafına, çeşitli ülkelere yayan, açıkla
yan ve gerçek abidierio üzerinde gösteren en 
büyük Hermes'tir. O, filozofların babası ve ilimierin 
üstadlarının üstadıdırsı. 

Kadim Hint, iran, Mısır ve Yunan geleneklerinde 
• .. 1 

ve Islam kaynaklarında Hermes şeklinde geçen 
" ldris Aleyhlsselam'ın kaynaklık ettiği öÇretllere 

genel olarak Hermetik hikmet veya felsefe denir. 

Hermetik hikmet her dönemde gerek felsefeyi ge

rekse astronomi, matematik, cografya v.b. ilimleri 

etkilemiştir. Türkçede hakkında çok az bilgiye te-

sadüf edilen Hermes, S.Hüseyin Nasr'ın verdiÇi 

Yunan felsefesi ve metafiziÇini kökten eleştirip deÇerli bilgilere göre islami yazılarda üç şekilde 

reddetme görevini üstlenen Gazali bile ei-Munkız geçer!7!. Eflatun ve Zerdüşt'ü birleştirerek islamt ir· 
adlı eserind~. filozofların özellikle ahlak ve siyaset- fanla yeniden yçırumlamaya kalkışan ve bu uÇurda 

- ~~--iiğiiı ğÖröştei~i'ft'ön;mtı>ı~· fıs;;_~~, .. ~;ç~'P'e'Y- · __ e:ı:·' .. 'ha'Y~~tkayb;d~~-sJt1~everd'iıa·ıye .. göre· Hermes-·:-, ... 
' gamberlerin ve bilgelerin tebliğlerinden ald*larınr bir koldan Asklepius, Pisagor ve Eflatun ile Yunan-

açıkça beyan eder. EI-Kıfti ise bunu şöyle dile ge- lılara, diğer koldan Gayomarth, Feridun, ve Key-

tirir: ''Bilginler, önceleri kimin ilk defa nikmetten söz husrev ile lranlılara geçmiş ve sonunda islami de-

ettiği;matematik, mantık ve tabiat"bilimlerinden ki- virde özellikle işrakl felsefenin öğretilerinde etkili 

min bahsettiği kı:Jnusunda ihtilafa düştüler ve her- olmuştur. 

kes hikmetin kendi ulusunun malı olduğuflu öne 
sürdü. Oysa bunların hiç biri doğru değildir; bun

dan ilk batiseden idris ·(a.s.)drr"l5l. 

EI-Kıf11nin bu görüşünü başta Sutireverdl 

Maktul olmak üzere, islam irtan felsefesinin bütün 

önde gelen hakim. ve temsilcileri ittifakla kabul 

eder. işraki · felsefenin büyük· isimlerinden olan 

Molla Sadra (Sadruddin Şirazi) hikmeti-nübuwet-

~meline· dayalı l<utsal bir gelenek olarak tanımlar

kan islam kaynaklarıiıda· yer yer Hermes diye 
isimlendirilen idris alayhisselamı fizolofzların 
babası ve ilimierin üstadı olarak gösterir. 

"Bilki, hikmet Adem aleyhisseiam ile başlamış 
ve onun soyundan Seth, Hermes yani ldris v~ 

{4) tienrı, Corbin, a.g.e. s.13. 

Yukarıda Hz.Musa ve özellikle Hz.ldris'e ilişkin 
verilen bilgiler, srhhat derecesi ne olursa olsun, 

ıiübuwet temeline dayalı bir hikmetin her zaman 

varolduğur.u, peygamber te~liğinin düşünce faali

yetlerini tahmin edilenden çok etkilediğini bize 

göstermesi bakımından önemlidir. Her peygambe

rin kendi çağında ve toplumunda gösterdiği muci-

. ·ze; insan tarihinin belki de· bir·gelişm·e·ve olg·unlaş~ 
ma safhasıntf1 .belirleyici ilhamıdır .. Hz.lbrahlı'T~in . . . .. . 
putatapıcı bir toplumda .açığa vurduğu tebliğin 

özünde de buna benzer köklü bir mesaj vardır. 

Bugün tarihen tespit ediyoruz ki, mantığın menşei 
Babil ve Mezöpotamya kültür çevresidir. Astrono-

_, . .J 

{5) Nakı. lrfan Abdülhamit, age. S. 27. 
{6) Sadreddin Şirazi, Risale fil· Hudut. Tahran, 1302, S. 67, Nakl. S. Hüseyin Nasr,lslam'da Düşünce ve Haya( çev. F. Kul, baskı· 

sız. S.96. · · · 
(7) Islami yazılarda üç tane Hermes bilinir ki herb:ri aşağıda özetlendiği gibi değişlll özelliklere sahiptir. 
1) Birinci Hermes veya Hirmisi'f Haramisah"i: Bazılarınca Gayomarth'ın sülalesinden· geldiği ve Nuh ve idrisle aynı olduğu kabul 

edilmiştir. Bu hermes gökler hakkında birtür bilgiye sahip olan1inS<Inları bp konusunda eğiten ilk kişi olarak görülmüştür. Ayrıca 
Alla be ve yazıyı bulduğuna ve giyinmeği, insanlığa öğlefen kişi olduğuna inanılırdı. Yine Allah'a ibadet içinevler yapan ve Tufan'ı 
önceden haber veren oydu. 

2) Ikinci Hermes veya Babilli Hermes;1 Tufan'dan sonra Babil'de yaşadı. Tıp, felsefe ve saydann özellikleri hakkında derin bllgisi 
olan bu Hermes Tufan'dan sonra bilim ve felseleyi canlandırdı. Nemrud'dan sonra Babaliyi yeniden kııran ve orada bölimi yayan 
yine o idi. Aynı zamanda Pisagor'un öğretmeniydi. 

3) ÜÇüncü veya Mısırlı Hermes, Fusıaı yakınlarındaki Menerıe doğdu. (burası, lsl<enderiye'den önceki bilim mer1<eziydi) ve Agelhe· 
demor. öğrencisi oldu. Aralarında Urfa da bulunmak üzl!fe birÇ9k kenl iışa elll ve birçol< geliler yaparalt her ikiimin halkı için 
kendilerine özgü şartlarla uygunluk içirıde gelenekler yerleştirdi. halyanlar hakkında bir kitap yazdı ve lıp, felsefe ve simya bilim
leriyle zehirlerin· özellıkleri konusunda da üsladdı. Üçüncü Hermes Hifal"'ın ilk göriinme. güneşin herbir burca girme ve mullu as· 
trOIOJik birleşim zamanlannda şenlikler düzenlerdi. Bllim, felsefe ve adaletin önemi hakkında bazı özdeyişler bırakmış oldu. Ask· 

-.--....... -~~ ·-···· · - ~~~~~ı~~~~~ı:~~~;es;i·v·eviild~is·itıikriıeliri iCaynağıveiiiôiôr:e· ıliiğiieiln it kı cftiu·ı.:Hulcem() fiatıVı enne'r: Hana şeyii er···
lşrak Şihatıüddin Suhreverdi ve öğrencisi Ml.rharnmed Şehraıuri onu Müıeelihün'den·:ıtı biri (ilahi bilge) olarak benimsediler. 
Aslında ~nazuri. Herme·s·e "Filozofların Babası" adıoLlakan ilkeler !!en biridir. S.Hü~yln Nasr, age 5 .95. 

(8) Daha geniş bilgi için bkz S. Hü~yin Nasr, üç MiiS:üman Bilge. ÇEv. A)i Onaı; isıanbul, 19S5. S. 65 
===~==========--==---------· ie:1im~ .6r:act.rm:tl!t:r ~vP4 )Jtc:::ın-1QA7 
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mi ilmi d~ en önemli gelişmesini bu bölgede gös
termiştir. Kur'an'ın açık Şehadetiyle lbrahrm AJey
hlssefam en önemli tebliğior-kamil bir ilah (rabb) 
kavramından hareket ederek- gökyüzündeki var

lıklan (yıldızlar, ay ve güneş) birbirleriyle mukaye-

tin koruyucu, geliştirici kanatlan altında çiçeklen

miş, kültürlere v~. medeniyetle~~ _si~~iş:t!r. 

Felsefenin ·Menşel ve Tanımı 

se ederek ve fTlanbksal bir süreç izleyerek göste- Buraya kadar anlattıklanmızdan gerek menşei 

rir. Yine onun kendisiyle putlan kı~dığı balta)'] ma- (köken), gerekse tan_rmı itibariyle hitmet ve felsefe 
batteki en büyük putun boynuna asması da· man- terimleri arasında esaslı muhteva farkının olduğu . . 
tıksar bakımdan ve mantığa büyük önem veren anlaşılmış olması gerekir. Buna göre hikmet, he-

toplumuyla hesaplaşması, onlan sorgulaması, zi- men hemen bilinen ve bugün izlerine devam eden 

hinterini ve bilinçlerini (vicdan) uyandırmasıdır. Ki-- ··'-=.-etkiferit'le r~stlanan bütün geieneksel ve kadim 

mi yıyumcular Kur'an'da konuyla ilgili ayetlerden kültürlerde v~olan temel bir olgu iken; felsefe, !n-

yola kalkarak bu olayı, onun tann arayışıyla izah sanlık tarihinin pek geç bir döneminde ortaya çİk-

etmek isterler. Oysa önceki ve sonraki ayetler Üe mış, fakat günümüze doğru etkisini yoğun-laştı-
Kur'an'da geçen genel ibrahimi tasvir v'e bilgi,bizi rarak gelebilmiş yeni bir terimdir. ~u terimin hik-
bu arayışın imkansızlığına götürür. Şu halde, mete göre özel, ayıncı ve sınırlı bir tanımı vardır. 

Hz.fbrahlm'in gözyüzü varlıklan üzerinde yürüttü- · 

!}ii akli ve mantıksal yürütme mantığa çok büyük · Kur'an'ıri:~ş~, h:i~-.ö~li~ :pey.-; ·:~.:ık· h':·: 
önem veren· kavminin diliyle, geçerli ilim ve norm

larıyla hitap etme gibi tebliğ yönteriliyle iı'gili esaslı 
bir yöntemdir. Nitekim ileride de göstereceğimiz 

gibi, lbn Haldun, ilimierin ve hikmetin menşeini 
araştırırkan mantığın bütün kadim uluslarda varol

duğunu, Arisic'nun ise ancak onu sistemleştirdiği

ni, dağınıkhktan kurtardığıhı söyleyecektir. 
• J 

Nübuwet olgusunun hikmet ve felsefe ko~an 
üzerinde hiç bir etkiye sahip olmadığı varsayımı, 

batılı anlamda din olgusunun genel tanımından 

kaynaklanan yanlış bir düşüncedir. Çoğunlukla ba

tılı düşünür ve filozoflar, dinin ve peygamberin in-

gamberfere nübuwet ve ilimle birlikte ' yerildiğini 
gösterir. Nübuwefe daya!ı ilahi . tali m. içind~ h ik

metin hangi anlam ~e içerik ta,şıdığını bir sonraki 

ara başlığa bırakıp felsefenin il.k .defa nerede .ve 

kimler tarafından türeiilen .bir kelime olduğunu ve 

nasıl kavramiaştığını araştıralım. 

. "" . . . 
Hem batılı, hem .de Islami kaynaklar "felsefe" 

kelimesini ilk defa Yunan bilgelerinden Pisagor'un 

kulfandığına dair neredeyse _ittifak _etmektedirler. 

fbn Nedim. fel~feden iık sö i: . e~enin Pisagor ol
duğunu tesbit ettiğini belirttikten so(lra şöyle der: 

sanın kişisel .ahlaki' ve salt manevi hayatıyla ilgilen- F : f " • . • 'lk k 
11 

p· Id · 
. • . . . .. else e lerımını ı u ananın ısager o ugu 

. . .. 9_r9rn!. ~atı kural ve ·akrlla ~avran.!11?Z dogmala~a · · _ ' . wı , ;·" · H ·::. ·.·,. ,. ·ır·· ... ... 
1 

·., · .. . · -:. , .. . 
• ·· :. ":·:: · ••· · · ·· • · .. . ·' · .. . . ,_.-_. • ._, -.- .. _, ·._...,, ... ':'=-'"~·,-·~·'-''::,:.;,. ,.-;,-; soylenır-... Qnun,_alt!!l- harılerle yazı mrş.eser ~n var. · , .· .. . 

· · ınsanı ve-·toprumu zorakryonlendırmege kalkışbgnı · · · · - · · · · -- .·~~·-v.· · ··~ · ···· ..... .-- .. ..,~ .. , ..... _,..,,..,. ... ····-.. ....,. · 
. _ •. . Calinos, bu eserleri yüceltmek amacıyla altın 

sanır. Gerçekte ıse nubuwet gelenegınde pey- h rtı rf d 0 "Ak/.' co· 1 .. di b. · . a e e yazar ı. nun ,., r .Jtyase a ı ır ese-
gamber mısyonu, bunun tamamıyle dışında gelişir 'd b b · . - d- F 1 f 'd d h 

.. _ . _ . rı e var; en u esen gor um. e se e en a a 
ve tezahur eder. Peygamber, gorevlı kılındıgı top- Sok t d d Efi t (PI t ) • . sonra ra , on an sonra a a un a on 
rumunun ahlakı ve manevi sorunlan yanında poli- · 

lik, sosyal ve ekonomik sorunlarını tebliğinin esa-

sı kılar; sanat, düşünce ve entellektüel alanı bü

tün var gücüyle değiştirme mücadelesine girişir. 

Böylesine kapsayıcı bir misyon, felsefe, hikmet ve 

ilimiere mutlaka etki ~decektir. Buna ek olarak en

tellektüel hayatın yanında insan· ilimlerinin geliŞme 

göstermesi, sahih bir istikamette yol alması da 

peygamberin yüklendiği yol göstericiliğin fiilen için

de olan bir konudur. Fefsefe yun~ni menşeinde 
hikmetin etkisinde gelişmiŞse, hikmet de nübuwe-

i9) ibn Nedim, Fitmsl. S. 242-243. 

islami Araşlırma_lar Sayı:~ Nisan; 1987 

söz etti. Bir başka rivayete göre ise, Süryani For-

foriyus es-Süri'nin' "Tartn~adlı kitabında geçtiğine 

göre, felsefeden ilk söz eden S?'leb ibn Males ei
Emliysi'dir. Bu kitaptan iki makale arapçaya da 

çevrilmiştir9' 

Kendisinden önceki ve sonraki filozof ve felsefe 

tarihçileri tarafından da kabul edilen ibn Nedim'in 

tespitine ek olarak yine felsefe tarihÇileri ittifakla 

doğu hükemasının felsefe 'terimini kullanmadığını 
söylerler. Bu kelime, ilk defa Y~nanlılarca ortaya çr-
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kıncaya, özettikle Homer_ve Hazlyed~un dönemine 

kadar sözlüklerde dahi geçmiyordu. Felsefeyi "hik

met sevgisi" anlamında kullanan Pisagor'dan bu 

bilgiyi Eflatun'un öğrencisi Heraciide of Pontus 

rivayet etmiştir. Rivayete göre, önce Pisagor "eş

yanın doğasına ilişkin bilgi" anlamına almıştı. Çiçe

ro'dan gelen bir bilgiye göre de, "insanlann .kimi 

onura önem verir, kimisi mal peşindedir. Kimisi ise 

bunların tümüne . önem vermiz, eşyanın doğasını 

araştırır; bunlar da kendilerine "Hikmet! Sevenler" 

adını verirler'0> 

Eflatun, Fiydoras v-d.ı..! konuşmalarının 277. 

bölümünde Sokrat'tan şunu aktarır: Bir rivayete 

göre, Homer ve Solon gibi şairler ve hatipler, bil

gilerinin hakikale dayandığını öne sürerler. Bence 

bu ·y~~hştır: onıaia da bö.Yie" bir lddia-yak:Şrr;aı: ·au. 
büyük isim yalnızca Allah'a izafe edilebilir. Bense 

onlara ancak hikmet! sevenler diyebilirim. 

· · Felsefesnin islam dünyasına girişinden sonra 

islam riıüellifleri Yunan'da kazandığı tanırrtla felsefe 

ile hikmet arasında ayırım yapmakta gecikmedi. 

Neredeyse tüm müslüman bilginler felsefenin is

lam dünyasına ·d;Şarıdan ithal edildiğiride söz birli

ği içinde oldular. An~ak yine de felsefe'den salt akli 

Nübüvvetirı Hikmet ve Felsefe Üzeriodeki EtkisilAll BULAÇ 

felsefeyi Yunan hakimlerinin malı olarak gösterir

ken, bu alanda diğerleri onların çocukları mesabe

sindedir, der. 

Şimdi, bu bilgilerin ışığında şöyle bir sonuca va

rıyoruz: Hikmet, dünyanın belli başlı bütün büyük 

kültürlerinde görÔidüğü ve her yeni il~hi tebliğde 
bir peygamber tarafından yenilendiği halde, felse

fe ilk defa Yunan'da ortaya çıkan pek yeni bir kav

ramdır; onu kelime olarak türeten Pisagor, kav

ramlaştıran Eflatun ve Arlsto'dur. Bu, şüphesiz 

bize çok şey anlatan önemli bir durum tespitidir. 

Ve bizi, doğrudan bu olayın niçin ilk defa Yunan 

düşünce ve kültür çevresinde .ortaya çıktığı soru

suna cevap aramağa mecbur eder. Bu önemli so

runun doğru cevabı bulunroadıkça da, ne insanın 
. · . .... düşünce ta:~ihinin izlediği seyir anlaşılabilir, ne de 

hikmet ile felsefenin hakiki anlam ve tanımları kav

ranabilir. 

Sizce bu olayı doğuran ilk nedenlerin başında 

Yunan düşünce hayatı ile Yunan dini hayatı ara

sında varolan kadim ilişkinin özünde taşıdığı rahat

sızlık ve uyumsuzlu.k gelir. Yunan mitolojilerinden 

ve sözlü edebiyat geleneğinden de kolayca izlen

diği gibi Yunan düşünce hayatı Yunan tanrılarının 

sıkı kontrolü altında tl'şekküi. eder. Bu usanç verici 
ve beşeri bilgiden çok hikmete karışmış bilgi ve 

atmosferde ·insani saf meleke, düşünce ve· duygu
düşünce anlaşılıyordu. Onlara göre bu anlamdaki 

ların özgürce tezahürü hemen hemen imkansız 
felsefi konular, ilkierin ve kadimterin ilir:nleridir. Bu, 

gibidir. Çü.nkü Yunan tanrıları, hayatın insani faali-
gerek hikmete karışmış felsefenin, gerekse hikmet . · 
ve ilimierin yaın·ızc~ Yunanlıl~ira-ait . olmadiklarıni----·--ye.tte~e _açıiLQ~dı.ı~u_he.~_al.a~a, .-:~~t!ı:ıJ.Lallk!l!lQ!L.~~ 
· 
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zorbaca hakımdırler. Ustehk, kimı zaman herkesın 

vurgu ayan on~m ı ır es ıttır. azan u ıım ere, _ · · . .•. .. . . . . .:· . 
"t .... d·ı · ( h • )" .. 

1 
· •1. 1 r". d açıga vurmaktan çekındıgı şıddellı bır· geçımsızlık 

eı"e ı mış me cur veya unutu muş 1 ım e e . . . . 
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d k. ·ı· 
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f"l f • d de vardır ınsanlar ile tanrılar arasında. Oysa her 

enır. u arı am a ı ıım er, ı ozo un çagın a va- . . · 

ı ·ı· 1 · d d 1 1 d Ib Ned. · ı zaman ve her durumda ınsanı kıskanan, onu çe-ro an 1 ım erın 1şın a o an ar ır. n ım, bn _ · 

Sa'd 
1
·b H Id · .b. b·ı . 
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. b . . kemeyen, başarısına ve mutluluguna engel olmak 

ve n a un gı ı ı gın er ıse, u tabırı . . . . ·. . . 
.. - d ı .,. ı .. . d .. .. .,. ı n ıçın her yola başvuran bu tanrılar ınsanıleştinlmış so-
çag aş o ma yan ı ım er yanın a şer ı ıım ere _ . · . . . • 
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k mut ozellıldere sahıp, bır anlamda da sıradan var-

arşı arşı , zı • ay ın an amın a egı 1 ım er şe - · 

'

. d · d t 
1 1 

d · · • lıklard1r. Zaman içinde insan kendi insan1 bağım-
ın e e anım amış ar ır. - · . · ( 

· sızhgını ılan etmekten başk çıkar yol bulamaz. 

Ancak, doğrudan felsefe söz konusu olduğunda Ateşi çalan Promete, Yunan geleneğinde insanın 

başta Farabi olmak üzere daha bir çolc filozof ve haysiyetini ve gücünü semböpze ediyorsa, bu tan-

bilgin, bu terimin Yunanca "hikmet" ve "sevgi" ke- nlara karşı bir başkalannın da doğrudan ifadesidir. 

Jimelerinin bir araya getirilerek türetildiğini açıkça Yunan insanı, varlık dünyası içinde kendi anlamını 
söylemişlerdir. Farabi, felsefe ve filozof kelimeleri- sorgulamaya, hayatı ve evreni tanımlamaya kal-

nin nasıl türetildiğini açıkladıktan sonra, felsefenin kıştığı zaman karşısında zorba, kıskanç ve sıradan 

gerçek ıstılahi (kavramsal) anlamında Eflatun ve varlıklar olan tanrıları bulur. Bu, onu kendi insan1 

Aristo tarafından kullanıldığını söyler. Şehrlstanl, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan etmeye sürükle-

(10) lrfanAbdüıhamıt, age 5 .24 
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Nübüvvetln Hikmet ve Fel_sefe Üzerindeki ~tk!sJIA!i BULAÇ 

ven temel' -bir nedendir • .- Tarihi bilgilerimiz; bize 
Yunanistan'da bir peygamberin çrtaya çıkbğını 

göstermediğine göre, nübuvvetin ve hikmetin nu
rundan, bu nurun kaynağından yoksun bir kültür 

çevresini, ister istemez başka yerlerde bir takım 
arayışlara zorlayacaktır. Anadolu, Mezepotamya 

ve Mısır gibi hikmetin merkezlerine Yunanlı bilgin 
ve filozofları gitrneğe sev.keden asıl faktör de b'tl 

olsa gerek. Ama saf, an ve duru su, asıl kaynağın
dan ne kadar uzaklaşırsa, o kadar bulanır. Hele 

tabii m;cralarfa değil de, taşıma yoluyla ve bozur
maya elverişli araçlarla taşınıyorsa, kaynağından 
da altnmış olsa bu suyun,_ bulunma ve kokuşma 
ihtimali daha da mukadder olur. Yunan politeiz~i
ne karşı, dışarıdan taşınan hikmetin başına gelen
de budur Yunanistan'da. 

' ' . . . 

sofıstler v~ Sokrat ile çoktan başlamıştı. Sırf insa
na ve onun ötesine yöneltilen dikkat, onu evren
den ve Allah'tan tecrit ediyor ve nazari diyalektik 

lehine gözlem ve tecrübeden uzaklaştırıyordu.!11 1Bu 
elbette Yunan'da tecrübeye bir bilgi türü şeklinde 

rasllanmadığı anramına gelemez. Ama bugünkü 
modern bilim de de olduğu gibi, tecrübe,· evreni tü
müyle kuşatan ilahi ilkedetJ yalıtılarak yapılıyordu. 
Dolayısıyla somut bi_lgiye götüren· tecrübe, doğru 
bilgiye ulaştırarı akıl ve dini bir formla ifade edilen 
tanrısal (tanrılara ait) saçmalıkların reddi, insanın 

salt melekelerine düşen bir işti. Felsefe, hikmete 
karşı duyulan ·içten sevgi yanında, giderek aklı 
mutlaklaştırma eğilimlerini de içinde barındıran 

kurtarıcı bir l<avramdı artık. Ama felsefe gelişip et-

. kinlik sağladıkça saf dışı edilen tanrılar ve onları_ri . 
dini saçmalıkları değil, hikmet ve o~un nur kaynaği 

Doğu hikmeti üzerinde uzun zaman düşünen vahy oldu. Bu temel ayırımın tamamen farkında 
Yunan filozoflarının elinde, günün birinde hikmetin olan Rena Genon felsefenin hikmetin yerini alışını 

isminden ve ona karşı duyulan sevgiden başka bir · şöyle i~~de eder: 
şey kalmadığını gözlemleyen Pisagor, yerinde ve Pisagorcu gelenek eski orfik gelenğin yeni bir 
haklı bir tespille hikmetin yerine fe!sefeyi türetip biçimde onarılmasıydı. gıe yanqan.: daha önce hiç 
geliştirdi. Çünkü ta başından beri Yunan düşünce- duyulmamış ve zararlı etkileri gelecek bütün batı 
si taşıma su ile dönen değirmendi. Hikmet, elden dünyası üzerinde görülecek bir şey ortaya çikmış-

ele, kuşaktan kuşağa !aşınıp farklılaştıkça, tanına- A tır: O zamandan beri "felsefe"· diye adlandırılan 
maı bir hale gelmişti. Bir başka önemli husus da, . .Çı özel düşünüş biçimi. Felsefe kelimesi kendi iÇinde 
hikmet ilahi vahy ve dini bir form içinde doğuda zararsız bir kelime sayılabilir. Etimolojik olarak ke: 

varlık bulurken, Yunanda, tannlara ve yerleşik dine limenin anlamı "hik~et sevgisi" -dir. Bu yüzder) 
karşı bir silah ve insanın tannlara ve dine karşı öz- hem hikmete ulaştıracak hal, hem de bu ·"halden 
gürlüğünü gerçekleştirecek bir araç olarak algılan- doğan ve bilgiye götüren arayış" anlamına gelir. 

mıştı. Bu,insanın düşünce tarihinde, din-felsefe Daha ,sonra görülen "anlam sapması b~ geçiş 
veya: ·akıl·vahy . çatışrp~sınıri· ı;!a· ilk ·ve ·en· ön~~li :· .• - ... aşama!sımJ~~n.d~içi,n®bir.._am.~:Bwiae, ~ti.(llliŞ;H~ı .. ;ı!'le-mt;·_,,.~ 
başlangıç noktasıdır. Hikm~t-do§ud~ .bfz~tihi -~-m~Ç . .. 'telsef~yi. hikmeti'!_ Qerçek nit.eliğini'u~utturan· v~ ·ta-· . ·. .. · .. 

iken·, Yunan'da bir araç durumuna indirgenmiştir. nınmaı hale getiren süreci başlatmıştır. Böylece 
Kaynağında hikmet, Allah'ın varlığını varlık dünya- tamamen b~şeri nitelikte, bu yüzden de sadece 
sında biriemek i~en, Yunan'da bir sürü tanrının et- akla ba~lı "dindışı felsefe diye tanımlanabilecek 
kisini kırmaya, onları varlık dünyasın!;la geçersiz- şey ortaya çıkmış, akıl üstü beşer olmayan gerçek 
leştirmeye yarıyordu. Yunan'da tanrıların ve dinin geleneksel hikmetin yerine oturtulmuştur.ıı2ı 

ile insanın ve gerçeğin iki ayrı ve bağımsız aıariı · · Bir çok felsefe tarihçisi, araştırmacı ve filozofla 
vardır. Ama tanrılar ve din, haksızca insanın haya- birlikte Farabi'nin de açık tespitiyle felsefenin keli-
tına ve gerçeğin dünyasına tecayüz ediy~rdu·. Bü- me olarak Pisagor tarafından kullanılmasından son-
tün eylem ve söylemleri ise akıldışı, saçma ve bo- raEflatun ve Aristo tarafından bugünkü anlamında 

kavramlaştırılması. bize özellikle bu dönemde insa-
şunaydı. Şu halde aklı, mantığı ve gerçeği temsil nın düşÖnce tarihinde oldukça Öl)emli b~ı şeyler in 
eden insan, akıl-dışı olanı, saçmalığı ve mantıksız-
IIğı temsil eden ise tanrılar ve-dindir. · 

... .... - .. 
R.Garaudy'nin yerinde tespitiyle Yunan'da var

lık dünya.sının temel bir ayırım üzerinde tasavvuru 

başında Doğudan Yunan'a getirilen hikmet'in _fel

sefe'ye dönüşmesi ve hikmetıe kar•şıkbu "yeni dü
şünce tarzı"nın din'e karşı k.ulla!'\ılmak üzere siste

matik hale getirilmiş olması gelir. Bu, genel düşün- ! 

tıı i Roger Garaudy, lstamm Vadettikteri, 5.83 
l :2 Ren e Genof!. Nefsini Bil. çev. M. Ta~ralı. Akademi dergisi. isı. S 23-24 
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ce tarihi ·içinde bir dönüm noktasını teşkil eder. Bu 

önemli olay, kendisinden sonra, felsefe doğuya 

geçince hikmetin saf özünü yeniden diriltmeye, 

asıl vahy kaynağına bağlamaya ve. özürnlemeye 

çalışacak,müslüman dünyayı zorlayacakken, batı
da din-felsefe çatışmasına asıl neden olacak, röne

sans ve Dekartın Kartezyen felsefesiyle iyiden iyi

ye secular (laik) bir'hlahiyet !(azanıp bugünkü mo

·dern bakış açısı~ doğmasını hazırlayacaktır. 

Bu dönemin ortaya çıkardığı bir başka 9Remli 
durumda hikmete dayalı düşüncenin yazıya geçi

rilmesidir. Kimi tarihçiler. bul}a kçıtılmasa bile, lbn 

Nedim ve Ebu'l~Bereltat ei-Bağdadi gibi islam bil

ginlerinin yaptığı değerlendirmeler bizi böyle bir 
.. .j,rı:·ı. . ;.<~:'_tespitln··ya-prtabi~;ğöteretillif.!~Atıcak hemen 

.şunu kayde~meli ki, bu, yazının ilk defa Yunan'da 

ortaya. çıl.<tığı.nı.~ ifac!.esi değildir. Nitekim bugünkü 

antropolojik verileryciıınınilk defa Mezepotomy_~'da 
.ortay~ çıktı.ğını göstermektedir. Tespit edilen tarih· 

·ler ve seçilen bulgular ne kadar tartışmalı olursa 
:olsun, en azından yazının Avrupa kıtasının malı ol

madığı bilirıen pir. 9er.çektir. yunan'da ise hikmet 

yazıya geçir~lmiştir ki, EI·Bağdadl'ye göre bu, in

sanın irfan .v~ hik.'Tlet tarihind~ ten:ıelli bir 5;apm~yı, 
!latta .ihaneti temsil eder. . 

. . . . . 
.lbn ~edim, "Ka&m tarihlerde okuduğuma göre 

Yunanlılar, kadi.m zamanlarda yazıyı bilmiyorlardı. 

Mısır'dan Kıymes (veya .Keymes .A.a.) ve .. Ağnor 
:·,: .. ,.· .: ,:, ·· ·aôln·da· ·iki kişi Yunanisian•a··-16 ·liarfli·bir alf~beyi 

götürdüler. Bunaönceleridört, sonraları Smonides 

adlı biri de dört harf daha ekleyince 24 harf. oldu. 

Rahip ishak, tarihindebelirttiğine göre bu sıralarda 

Aristo çıkmıştır,"''3' der. Bu kayıtdan anlaşıldığına 
. göre, Aristo'nun Yunan alfabesinin 24 harfe ta-

• mamlanmasından sonra veya oluşma sırasında 

ortaya çıktığı düşünülebilir. Aristo'ya gelinceye ka· 

dar felsefenin. sözlü gelenek ağırlıklı bir intikal 

yaşadığını felsefe tarihleri de doğrular. Nitekim söz· 

lü gelenek içinde teşekkül eden ve sonralan yazı· 

ya geçirilen Sokrat ve öğrencisi Eflatun'un felsefe

lerini çoğu zafT)an birbirinden ayırd etmek güçtür. 

Yazının bilinmesine, siyaset, ticaret. haberleş

me ve eğitimde kull~nılmış olmasına rağmen hik

metin başkalarına-aktarılıp öğretilmesinde kullanıl

.. mal'l)asının özel bir nedeni olmalı. lbn Nedim bunu 
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şöyle açıklar: Kadim zamanlarda hikmet, ehli ol

mayanlar için yasaktı. Filozoflar, hikmet ve felsefe
ye istekli çıkanlara bakarlardı; eğer isteyen ehliyse 

ona öğretir, hikmeti intikal ettirirlerdi, değilse ona 

öğretmez, iritik~l ettirmezlerdi1141. 

Hikmetin yalnızca ehli olanlara öğretilmesi, ne

redeyse bütün is(am hükemasının üzerinde söz 

birliği ettiği temel bir görüştür. Siyasal, kültürel ve 

toplumsal nedenleri ne ölçüde haklı olursa olsun, 

bir geleneğe uymayı en açık biçimde Gazali'nin .ih· 

mal attiği öne sürülmüştür. Nitekim Gazali'nin dü

şüncelerini kökten eleştirme görevini üstlenen lbn 

Rüşt. en başta Gazali'nin hikmet konularını herke-
sin anlayabileceği bir dille ve halk arasında yay

·gınhk kazan~a kabiliyeti olan kitaplarda ele aldığı- · , .: 

nı söyler · ve bunu şiddetle eleştirir. Oysa gerek 

ikamüi-Avam adlı kitabında gerekse tevil'e ilişkin 

· görüşlerini belirttiği eserlerinde Gazali, avam ve 

havass ayırımını yapmayı ihmal etmez; her iki in

san sınıfına götürülmesi gerekli bilgilerin ayırımına 

özel bir önem verir. 

Kaldı ki, hikmet ilk defa Yunan'da yazıya geçiril· 

mişse bunun başka nedenleri üzerinde durmak 

gerekir. Bu konuda Ebu'l Berekat el- Bağdadi'nin 
1 

kaleme aldığı tek kit2bı olan "Kitabu'l Muteberin 

başında yaptığı tespitluden önemli ipuçları bulu

nabilir. ei-Bağdadiye (560/1164) ye göre, eskiden 

_ ._biig!!}ler_ ye fil9~qtı~.....9~\.ID1a V§! y~~- yolu .i~ '!eğil, 
sözlü rivayet yoluyla ~ers verirlerdi. Kendi üs~tla· 
rından aidıkla~ı ilimleri öğrenme ve ö~retmeye ka· 

biliyeili olan öğrenciye, olayı kavrayabileceği yaşa 

geldiğinde anlayış derecesine ve gücüne göre ona 

bilgi aktarırlardı. Bu ögretme tarzından gözettikleri 

amaç ilmin ve hikmetin ehil olmayanların eline 

geçmemesi, ehif olanların da zeka ve· kavrayış 
güçlerine göre az veya çok bilgiyle donatılması, 
öğretme .zamanlarınıaşma~e hatta tersine öğret
~e zamanlarından geri kalma sakıncalarına maruz 

kalmayarak daima denetlenmeleriydi. 

O devirlerde ilme harcanan büyük itina ve gösterilen 
ihtimarnlar pek büyük bir yekün tutan alimlerbu 
önemli bilgi ve hikmet hazinelerini sürekli birbirlerine 
aktarıp teslim ediyorlardı. Alimierin ve öğrencilerin 
azalması ve ilme karşı eski rağbetin ve özenin kalk
ması üzerine alimler, selelleri olan eski alimierin ve 
filozofların hilafına kitap yazmaya başladılar. 
Ancak ilim ehli olan zek~ ve kavrayış erbabından 
olmayan kimselerin bu kitapları anlamamalarını 

(13) lbn Nedim age S.23. Buna yakın biıgile:i Sıcistani de verir_ Bkz. Si~s1ıını, Sıvanu'f·Hikme. s.11. 
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sağlamak amacıyla· da: se.mboli~ ve mecazi ibare
ler, işaretler kullandılar: Fakat bu devirde de bu tür 

ibare, işaret ve sembolleri aniayacak kimseler dahi 
kalmadığından, sonra gelen bilginler bu ibare sem

bolleri çeşitli biçimlerde açıklayıp yorum!adıklann

dan kitaplar çoğaldığı gibi ilim ehli olmayanlardan 

bir çokları ilim ehli olanlarla kanştı ye bu kanşıklı

ğın sonucunda bu kitapiJ!rda .liyakatli bilginierin 

sözleriyle bilgisiz ve kısır kimselerin sözleri dahi 
yer aldı(15> 

Hikmet ile felsefe arasında. tarihsel seyir içinde 

kurmaya çalıştığımız ilişkinin özü açısından ei

Bağdadi'nin yukarıya aktardığımız görüşü önemli

dir. Çünkü Ebu'l Berekat ei-Bağdadi'nin Aristo de-

recesinde felsefi bir kudrete sahip olduğunu kabul 

edenler vardır; iddia edildiğinin aksine lbn Rüşt'ten 
sorıra ve üstelik. Doğuda Meşşar felsefesini 12. . . 
· yüiyııın ikinci yarısında ku....:.etle temsil et.miş, he~ · · 
de Aristo ve ibn Sina'yı eleştirerek "Evhadıs'z
Zaman (Zamanın Biricik insanı) _ünvanını _kazan

mıştır. O, Corbın' ın deyimiyle felsefe tarihini, eski 

geleneğin bozulması: kötü ve yanlış yorumlanması 

sürecine indirgeyen bir filozoftu. Geleneği küçüm
sernemekle birlikte filozofları okumakla onlara faz-

la bir şey borçlu olmadığını ve asıl hikmeti ve g~r

çeği şahsi lefekkürüyle ve en çok kainat kit~ı 
okuyarak elde ettiğine inanıyordu. Dolayısıyla 
onun amaçları arasında hikmet geleneğini öz saflı-. . . 
ğıyla yeniden kurma işi tabii olarak yer alacaktı. 

görmeleridir. Goldzlher'ln yerinde tespitiyle, Ab

basiler'in kurduğu Beytü'l Hikme'de başlayan ter
·cüme faaliyetlerinden çok önceleri, sözlü ve karşı

lıklı tartışmalarla en ·değme fetseti konular müslü

manlana müslüman olmayan halk arasında rahat

lıkla konuşulur, tartışılır hale gelmişti. Şam, Urfa, 

Nusaybin, Harran, Antakya, Cundişapur ve Isken

deriye gibi büyük ve eski kültür merkezlerinde Hint 

tıbbından, Yunan ilminden ezbere söz eden, iyi 

eğitim görmüş papazlar, genç rahipler, şehir şehir 
geze'n filôzoflar, yer ·edinm-~k isteyen ve b.ir kaç ·dil 

bilen çevirmenlar vardı. Müslümanlar bu aktif dürr 
yanın içine g,irdiklerinde bir çok şeyi yeniden göz

·den geçirme. bazı şeyler üzerinde yeniden düşün

me ihtiyac!nı duydular. Ancak hemen şunu farket-

. tiler ki kendilerine karşı kullanılmak istenen felsefi 

görüşler ile kendi hir~ml düşür,ıce ve inançl~rı ara

sında baZI benzeriikh~r. ortak referanslar var. Ama 

doğru ile yanlış, hak ile batı!, hikmet ile saçmalık 

içiçe ve bir arada __ durmaktadır. Hikmet tabiatiyla 

müslümanrarin' kayıp malıdır. Ve son peygamber 

Hz. Muhammed (s.a) in başlıca görevleri arasında, 

nübuwetin gerekli kıldığı bütün sosyal, siyasi, ah

laki ve ~skerf hedefleri gerçekleştirmek yanında, 
kendisinden önceki peygamberleri ' doğrulamak, 

.onların getirdiklerini tamamlamak, böylelikle geriye 

doğru gidildikçe ilk halkaya, Adem alayhisselama 
kadar kök salan ilahi tebliğ geleneğini, nubuwet 

nuruyla insanın tanık olduğu hikmet ve ilmi dirilt

mekti. Paygamber kendisinden örrceki peyfjam-

EI· Bağdaqi'nin üstlendiği bu önemli iş, gerçek- berferip ·tebliğ ve hikmetlerini nasıl tümüyle yürü~-

te felsefenin-özellikle Yunan ve iskanderiye korun- lüktenikaldırmayıp doğruladı, tamamladı ve tashih 
·!. :-icıak·fslaiil~iJny~s;na~1!ılışmaei-ttliö~rtk~iiEmlen· ::-· -~ eifıy?e .. md'slumai'ıtcifCia~l<ar~irarşıy'i:ı""gefdlk'fEüi' ffiJ ····· ..... ,.,~;;.".!: 

hemen bütün islam hakim ve bilginlerinin. üstlen- yeni şartlarda kadim kültür, felsefe ve ilimlerde 

me gereğini duyduklan bir işti. Bu, bize islam'da varolan liikmeti, kaynağı tevhid ve nebevi tebliğ 
felsefe hareketinin özünde yatan temel motifi asıl olan unsurları seçip alacak, ama bunun yanında 

hareketettirici gücü açıklar. Bu anlamda felsefe is- artık tevhid olmayan, zararlı, batı! ve .yanlış unsur-

ram dünyasına ne birinci derecede siyasi amaçlar, ları ayıklayıp alacaklardı. işte bu hikmet geleneği-
salt entellektüel merak ve tatmin arama ihtiyacı nin müslümanlar eliyle yeniden diriltilmesi teşeb- . 

sonucunda girdi ne de Arap yarım adasından eski büsüdür. 

kültür merkezlerine gelen çöl bedevilerinin yabancı 

bir kültürün etki sahasına girmekle müslümanlar 

arasında teşekkür etti. Bütün bunlar yanlıştır. 

Öncelikle felsefeyi is~m dünyasına getiren ilk 

etken müslümanların fetheıtikleri yerlerde karşılaş
tıklan genel kültürel çevrenin hareketli felsefi at-. . 
mosteri il~ kendilerini bir anda fiilen bunuri içinde 

Ama bir sorun çıkacaktı ortaya; O da şuydu: 

Hikmet ile hikmet olmayan şeyi hangi ölçü .ve kıs
taslada tespit edeceğiz? 

Hikmet nedir? Felsefe gerekli ve meşru bir dü

şünme tarzı mıdır? Yunarı fel~efesi. ile islam dini 

uzlaştırılabili~_pi? ... 

(15; Ebu'I·Berakat ei·Bağdadı, Kiliibu7·Muteber. Esacı Efendı Küıüpha-ıesi. No: 1931. ~u öneml; kilabın c;evirisini, 1931'de Şera 
feddin Bey yapmış ve Oaru'I·Fün.ün mecmuasının 6 sarısında Mart 1932'de telrika ederek )·ayınfamışhr Ebu'I·Berekat el-Sa 
ğdadl ve Kifabu'f·Mu'feber Tercümesi, çev C!arafeddin B., Daru'l·Funün ilatu'Y· at Faku/leSI Mecmuas1 Sayr 24 Kanunuevvel 
5.32·33. . V" o • o 
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