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A - Şahsiyeti - . Islam · aleminde «Eşşeylıurreis~> unvanile ün 
.alan filozofumuz zamanının bütün iliınierini kavramıştı. Felsefede 
kı;ınd·ioi geçen olmamıştı, felsefesinin kaynagı Rasyonalizmin. bir . 
. şekli olan ve İskenderiye yeni Efla.tuocuları tarafından şerholunan 
Arislo felsefesidir. Aristo şakirdlerile beraber lise denilen mahalde 
:gezinerek ders verme.ıı i münasebetiyle felsefesine M eşşaf felsefesi 
deomişti. Fakat bu felsefe, lsla.m felsefesinde yeni bir şekil almış, 
·orijinal bir lial kesbetmiştir. 

Esasen Yunan felsefesi devrini yaşamış, bir çok İstihaleler 

:geçirdikten sonra meseleleri balledemiyecek bir bale gelmişti . 
·Bundan başka Septisizm, Pesimizm rrnsurlariyle safiyetini kaybederek 
·bozulmuştu. Işte iki büyük Türk mozofu bu karm~karışık ve bir· 
·birleriyle çapraşık sistemler yıg-ıuı içinden derin ve keskin görüş
·Ieri ile beşeriyeti bu unsurlardan kurtaracak açık v:e belli bir yol 
.açrnışlar, bu dag-ımk sistemler ara.sındaki boşlugu dolduro:ıuşlar, 
f elsefi sistemlerini· ahenkli bir. bale koyarak zamaolarında maruf 
·felsefeden başka ·başlıbaşına bir felsefe mektebi kurmuşlardır. 

Büyük filozof Farabl ye gelinceye hdar Elkindl, Seralısl 
gibi .Isla.m Aristo'cularr kendilerine mahsus bir prensip sahibi 

·olamamışlardı ; Farabi ilk. defa kendisine mahsu.s prensipleri ile 
Meşşat m~ktebiui . açmıştı. Tedkik ve tetebbu keyfiyetierini pek 
iyi bilen İbni Sina'mız zamanında birbiriyle çarpışan yeni Efia.
t·uoculuk tesavvufunun lslaında tatbikı demek olan İşraki siste'!lı, 
Türklerio büyük himmetleriyle meydana geleıı tesavvuf, başla

rında Türk evlll.d ı bulu!)a,n akli ilahiyat sistemini tutan Kelô.m 
:gibi belli başlı mekteblerin ana prensiplerini engin görüşiyle kav
ramış, bütün bunları kendi sistemine bag-Jamıştır. 

Evet i b ni Sina'nın · o azametli sisteminin unsurları Farab-i de 
görülebilirse de baş filozofun daha toplu, daha akeokli, daha· kla-· 
:aik, daha metodik eserler ile, deg-i l Farabi nin, belki kendinden· 

111 21 Haziran. 937.de İbni Sina'nın 900 üncü yılı ihtifali.nde söylenmiştır. 
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evvel gelip geç~n filozofların eserlerini g.ölgede bırakmış, onlarm• 
yerine geçip oturmuştur. . 

Islam meşşaÜeri hep bu iki büyük Türk filozofunun manevli 
şakirdl~ri . otmakla meşşat felsefesi Islıtm Türk felsefeşi mahiye-
tindedir. . 

l bni Sina yalnız eski felsefenin ~ikrolunan .fiki r cereyaplarıı:iı· 
telif ve bunlarİ muayyen bir istikamete sevketmekle kalıtiamış,. · 
eski Yunan filozoflarının kaybolmağa ınabkfim olan eserlerini de· 
şerh ve izahiariyle sonra gelenlere tanıtmıştır.: Işte bu cüı;n leden· 
olmak üzere A.rislo yu orijinal bir· suretdc şerhetmiş, şerbinde· 
Aristo nun tenkjde Iıtyık gördüğü fikirleri üzerinde durmuş, çok 

. orijinal fikirleri ileri sürmüştür. Bu itibarı ile bazı müelliflerin
İbni Sina mızı · Arislo nun kör mukallidi sayı;naları filozofumuzu· 
bilmeweleri ve eserlerin'i tanımamalan mahiyetindedir ki körkö
rüne dll.lalete düşwekten başka. bir şey değildir. 

Islam filozofları i~iode Aristo wükallidleri oe Farabi, ne İbnf 
Sina dır, Her ikisi de eserlerinde Arislo otoritesine karşı durmuş· 
!ardır. Bu kör taklidi bu iki Türk filozofunda değil belki İbnf 
Rüşd'un şahsında. görebiliriz. l bni Sina felsefesini «Tehafut~> ünde 
ten k id eden Gazali ye karşı i b ni Hüşd un yazdığı, sonraları Fa'lih
zaııianında Istaobulda zamanının bir teki olan Bursalı Hoca zade 
ile Alcieddini Tusi gibi Türk e.vla.dının bıl.kim oldukları meşhur· 
eserinde Ibni Sina yı bilhassa kör mukallid olmadığından dolayı· 
ten k id etmişti., tankidieri hep baş üstadın başlı başına· olan ray
lerine karşı idi. 

B - Hususiyeti - İ b ni Sina nın bütün eserler ine bakarak 
mtiıİıtaz batlarını ayırmak, basıl olan neticelerini ona mahsus bir 
tertib ile muntazam bit hale koymak güçtür, yalnız <<Hikmelf 
M eşrikiye, İşaı:dl» gibi başlıca iki eserinde görülmelde · onlara ·aid 
bir iki söz söyleyeceğim : 

1- Işara.t bir bilgi ba~inesidir, bir çok nükt~ler, bir çok fay
dalar . yuvasıdır, buna elden ele dolaştığından dolayı Zebur denmiŞ'. 
tir. Bu Ia.yemut eser Mil!l.di 10 uncu asırda bütün beşeriyet için 
meçhul kalan bir Çok ince ve şumullü mevzulara temas etmiş, 
i.nsan)ıgı daimi surette düşündüren büyük meselelerinin derin, pek 
der in bir tetebbu sahası olmuştu: Bu felsefe zeburu tam dört 
asir kadar fesefe tedkikatma mibver olmakla Şeinseddini Semer
Jcandi, Abıi Bekri Nalıcevani, Re[i'uddini Cili, Burhaneddini 
Nesefi, İWknedclini Esterabadl , İbniKemal Paşa mız gibi bir ç~k 
Türk mütefekkirleri olmak üzere bütün parlak zeka.lar bu mihver 

. 
~. 
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-etrafında "bir Mie · (ayla) olmaktan · ayrılamamıştır. Baş filozof 
·iŞar~tında yalnız meşşai felsefesini ta.mik ile kalmamış, Şark mubi
·tinin doğurduğu işraki felsefesinin rubu okşar alanlarmda da at 

-oynatmıştır. . . .. 
2- Hikmeli Meşrikiye hakkında Endelüs filozofu 1 bm Ruşt· 

:ile İbni Tufeyl in sözleri bir değildir. . 
. _ !şrakt filozofu İbni Tufeyl baş filozofun Şifada " kendinin 

·iltizam ettiği hakkı aramak için Hikmeti Meş~ikiyesine müracaat 
·olunması tavsiyesine bakarak bu eserin işraki _hikmeti olduğu 
·zannına düşmüştti ; orta çağ !alim ve Yahudi felsefel~ri hakkında 
-esaslı ve derin tatkikierde · bulunmuş olan Munk bu eseri cPhilö· 
.;ophie Griantale - Şark Hikmeti:ı. diye terc~me ederek gör
.mediğini birdirmişti ; «IsHl.m Filozofları ·Tarihi, sahibi Mısırlı 
Lutfu· Cuma da Munlc'un ardından gitmiştir. 

Meşşat filozofu İ b ni Rüşd i b ni Sina nın mümkün olan mevcudu 
yalnız mümkün olan ile kendiliğinden mümkün, fa:kat kendinden· 
baric olan bir illetden dolayı zaruri olan kısırolara ayırması, ken

-diliğinden olan V~cibülvücud da varlık ile birlik ·ve mahiyetinin 
:t>ir olması, cisim olmıyan bir mevcudu isbat hususunda Vacibül
-vücud tarikici tutması gibi kendine has olan sistemlerini tenkid 
- dolayısile i b ni Sina tarafdarların dan, Hikmeti Meşrikiyenin «Allah 
·ile eflakı birleştiren bir Şark felsefesi« olduğunu na.klediyor. Adı 
:geçen Lutfu Cuma bu eserin Şark tariki üzere « vahdeti vücud» 
mezhebi olabilir zehabına dtiştiyor, bununla beraber « bu Şark 

-vahdeti vUcUdü İbni Sina yı meşşa.ilere bağlayan hiç bir e"serinde 
•bir iz bırakmamıştır» diyor. Meşhur Benan İbni Rüşd, lbni Riişd
·Cülük adlı · eserinde « Hikmeti me!}rikiye, Allah ve alemin kadim 
-olması hususunda sahih olan reyj şark hikmetindedir ki burada 
.Allah ile fl.lemi birleştirmiştir» diyor, eflakı ~leme çeviriyor. 

Gerçi lbni Sina nın Nuruosmaniye ve Ayasofya Kütüphanele
-;rinde cHikmeti MeŞrikiye» adlı bir eseri varsa da bu eser İbni 
Tufeyl in sandığı giQi lşraki sistemine ve İbni Ri1şd ün naklettiği 
,gibi Allah ile eflakı birleştiren Şark felsefesine göre değil, belki 
işad.t gibi meşai sistemine göre hiyul1 ile surat, hareket ile sUkün, 

·zaman ile mekft.n, zelzele hasseler, nefsi insaniyye ve saire gibi 
· ·ta.bl~ya.t ve tabityat çerçivesi içinde ruhiyat meselelerini tedkik 
-ediyor ; şu kadar var ki Şifada. zikrettiği bazı iki muhalif reyi 
inceden ince·ye eleyerek ayrıca hak mezheb olmak fizere Oçüoctı 

'bir rey bildiriyor, bu ise Şifanın yukarıda kaydetdiğim ifadesine 
cuygundur. İbni ebi.Usaybia nın «Tabakatül etibbm) ·sında 'Ç.B'a'dül-
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hilcmelil meşrikiye« » adlı bahsettiği bir cild eserin kütübbanele-. 
rimizde bulunduğunu beyan ettiğimiz eksik kitab olması muhte-
meldir. . ~-

·c - lbni Sina nın sistemini daha açık bir suratd-e Airtaya. 
koymak için malıtelif felsefi mevzııiar ii-zerinaeki oıtjfn'al görül}~ 
lerinin ana hatlarını kısaca gözden geçirelim : 

a) Metodu - İbni Sina miz bütün ilmi ve fenni .teknik ve: 
felsefi eserlerinde metoda çok. itina etmiş ve öyle bir metod takib-o 
etmiştir ki mubteli! sözlerini ince bir neticede dozuna koymuştur .. 
Baş filozofun felsefede metodu mantıkdır, mantık ile felsefenin. 
bulunacağıoa kaildir. Mantık orta çş,ğı kaplayan meş.budJorgan lO• 

arab kisvesine bürünmilşüdür, mantıK hakikati bulmak için hir· 
aletdir, bununla beraber mantıkıı:i . vazifesi bakikati bulmak değil,. 
daha ziyade zihni hatadan korumak için kullanılan bir teknikdir, . 
nazşri ilimlerde mantık~an baŞka emfn bir yol yoktur, ı:i:ıeğer ki· 
Ceoabıbak tarafından teyid olunan fıtreti 3:liye sahibi ola, bu ise· 
istisnai bir baldir, orta çağda maotıkın ehemmiyeti pek ziyade· 
olmakla bugilnkü tenakuz prensipine ehemmiyet vermesi bun~ao. 

dolayıdır. 

filozofomuz sueri maotıkı vazılı bir hale koymuş, tarifdeki· 
hataların sebeblerini birer birer göstermiş, kaziyelere ·dair derin. 
araştırmalarda bulunmuş · ve bir takım iocelikler· göstermişti. 

Kazİyelerin madde ve cibetlerioi beyan eden müveccehat namı' 
verilen üç nevi kaziye ayniyle Kantda görUl!ir. Hami/ton un or
taya koyduğu (( Qantification du peredica» sını İbni Sina ~ızın· 
şıfasında görebiliyoruz. Yeni çağ sueri ınantıliında itibarıoı mu· 
bafaza eden «Kıyası Şartlı> onun buluşudur. Baş filozofun metodü; 

· bilg~ nazariyesi ile .mütek~mil bir şekil alır. 
b) Bilgi nazariyesi - İtmi Sina nın sisteminde bilgi nazariyesi· 

mantika, bilginin menşei bakkınd!! kıyınet ve hududu bahislerinde
e~as itibarile R'asyooalizme bağlıdır, aklın kendiliğinden olan. 
öyle kanunları vardır.ki bu kanunlar ihsas va tecrübenin yet!şe
mediği vakial~ra tatbik olunur, cUz'Her ve mahsuslara ai d 
bilgil~r daha ziyade ibsas ve tecrübelerle elde edilebilir, şokadar
ki ibsas. ve tecr.übenio çoğalması bir kanaat verirse de yakım 

ifade etmez. Ihsas ve tecrübenin yakını ifade etmesi .:cüziiler
ve .mabsuslarda gördüğümüz kü!U ıttırad olmasaydı bu giln gör
d,flklerimiz bukadar kuvvetli olmazdı" şeklinde vazettiği gizli bir
kıyası şartfye ba~lanmıştır ; İ b ni Sina 'mızın metodünde tecrübe 

. ve istkranıo liülli ve yakıoi olmasının bu yolda gizli bir kıyasa. 

. ·. 

.i 
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baglandıgını bug!inkü Metodologi de görebiliyoruz, Iskoçya; · 
Eklektizm. ruektebltirince istikra «tabiat kanunları sabit ve mutt:i-. . 
riddir» gibi zımni bir prensipe, kıyasın mahzuf bir kübrasına.. 
dayanır. 

İbni Sina nın bilgi nazariyesımn başında ibsas ve .tecrübeye
bir hisse· vermesi Laypnitz ve Kan t da görülebiıiyor ; Batı filo
zoflarını aHikadar eden bir görüşe kıyriıet vermesi nazarının kes
kin olduğunu gösterir. İbni Sina . tecrübecileri reddederse de' zikr. 
etdiğimh veçhile ihsasları ihmale uğratacak kadar dar. Rasyona
list değildir. 

Baş filozofumuz bilginin kıyınet ve hududunde doğmatikdir~ 
sofizme ve septizme karşıdır. Bedibi bir takım bilgiler vasıtasile 
bUinıniyen şeylerin bir kısmı bilinebihıceğlne ka.ildir. ~u Sofizm 
ve . Septizm sistemini son asırların zihniyetine tamamile uygun 

_bir görüşle tenkid etmiştir: 
c) İbni Sina nın metoda ' itinasını ilimleriJ? tasnif ta.rzıuda da: 

görüyoruz. Filozofumuz .hak ile hayır aradığı için ilk önce hi kıneti 
nazari ve ameliye bölmüştür. Mevzuu bak olan nizari bikmeti· 
yüksek iİimler, orta ilimler, aşağı ilimler olmak üzere üçe ayırır. 
Bu tasnif de esas mevzuun madde ile alakası olup olmamasıdır ~ 
yüksek ilimler madde ile alll.~ası olmıyan mabadettabia, orta ilim
ler bazı kere tabiatin ötesine, bazı kere madd.eye taalluk edeo
riya.ziyat, aşağı ilimler maddeye has olan tabiiyat etrafıoda topla
mr. Mevzuu bayir ohio arneli bikmeti de ablakf, menzili ve medeni 
olmak üzere yine !içe ayırmıştır. 

İbni Sina Aristo gibi Ilimleri tasnif etmiş ise de aralarında.. 
mühim bir fark göze çarpar, filozofomuz tasnifde ilmin mevzula
rını esas tutmuş, hele ls!am filozo fları «Tarihfl> sahibinin dediği 
gibi iliroleri araştırma. ve vazılı kılma hususunda Aristo yu geride
bırak mıştır ; büy~k üstad tasnifinde ·felsefenin asıl koyu tara!ına.. 
yani mabaqettabiaya ytlksek ilimler unvanı vererek ona. madde
ile alakası olmıyan ınevıuları tahsis etmek suratile müsbet ilim 
ile felsefe arasındaki hududu tayin etmeğe doğru kuvvetli bir 
adım atmıştır .. Filozofurouzun açtığı bu budud Batı aleminde an
cak 17, 18 inci · asırlarda sezilmeğf' başlanmış, yuzuh ile kavran
ması da yeni asra kalmıştır. Filozoflar şeyhi İbni Sina nın t;ı.ani
findeki mübim or ijinallerden biri de riyaz(fe ile felsefe arasındaki 
gördüğü · yakınlıkdır ki riyaziyatı orta ilim olarak kabul etmiş, 

·onda' bir tarafdan maddey~, öbür tar afdan tabiatiİ:ı ötesine taaiJO.k 
eden iki cebbe tasavvur . etmek suratile onu adeta ili.m ile felsefe 
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arası "!la kurulmuş bir köprü baline getirınıştir. Esasen !şara.t da 
büdun tenahibi bahsinde namütenabinin tefazulü meselesine de 
girişerek riyazi ·mefhumlar ile felsefi mefbumlar arasındaki ya
k1nlığı bu tedk iklerle deİ'inleştirroiştir, bu tedkikler asırlarca 
sonra-gelım Laypoitz in .:asgari namütenahi» sini bildirmiş oluyor. 

Kısası bugün mantıkın si k ht merkezi olan metodalogide orijinal 
fikirleri görülÜyor. · 

. ç) Tabiiyat - - İbni Sina tabiiyatda. deterministdir, dinamik 
'bir görüşe dayanmakla idealizm deterministdir. Tabiiyat ilimle
rinde müşahedeye dayanan tecrübeyi tatbik etmek, tabiiyatı hem 
müşahede, hem akıl sahasında yürütmekle istidl11 ile müşahedeye 
dayanan tecrübe arasında . bir ahenk hi.ısule getirmiş ve bu ahengi 
Apriyori olarak kabui ~tmiştır. Orta çağlarda taiil ve farziye, yeni 

· çağlarda müşahede ve tecrübe hakim idi, büyük filozofumuz ka
mali maharetle bu iki metod arasını. buldu, yeni çağlarda batı 

filozo~larıoı düşündüren akıl kanunları ile tabiat kanunları ara
sındaki ahenk meselesi üzerinde işlemiş ol'du da bize Laypinitz. ile 
Kantı hatırlattı . 

İ b ni Sina hareketi bu _günkü zinde ·kuvvetler nazariyesin i an
dıran bir görüş ile tarif eder ki Dinamizm prensipine uygundur. 
Mabadettabianın en· mühim mevzuları olan heyula ile suretin temeli 
tabiiyatdadır ; büyük filozof ataJet hassasını da dinamik bir mefbum 
ile izah eylem iş, N ecat da 17 iri ci asırda keşfi haber verilen su 
ve hava tazyıkları meselesinden de bahsetıoişti. Baş üstad yeni 

.. filozofla'rı ı;Ôeşgul eden H amilton ve Sitüvarlmill taraflarından 
münakaşa olunan asli ve tali keyfiyelleri meselesini de .: Şifa» da 
tedkik ederek keyfiyetierin stibjektifliği üzerinde durmuştur. 

Tıb üstadı İbni Sina nın Tıb saha-sında muvaffikiyetleri tae-
Ttibi ve istikrai metodüriden çok istifade ettiğini anlatıyor; · 

d) Ruhiyat - İbni Sina ~ın ruhiyatı tecrübi ve akli kısımla
rıDa ayrılır: 

.1- Tecr übi r uhiyat nefis ve akıl nazariyelerini ihtiva eder. 
2- Nefis cisme eklen.miş bir takım kuvveleiden terekküb 

·eder, çisme kemal veren ve onu faaliyete getiren iştB' bu kuvve
lerdir, Her türlü tiayati fonksiyonlar ve hareketler nefisden çıkar, 

nefis mahiyeti itibarile birdir, onun · çoğ'alması taalluk ettiğ'i ci
simlere ve bedeniere göredir ;. filozofumuz nefis kuvvetlerinde 
Aristo ya. bağlanmamıştır, nefsi evveıa, -nebati, hayvani ve insani 
-olmak üzere üçe ayırır, .nebati nefis hayati vazifeleri ifa etmekle 
.hayvanda da' vardır, hayvani nefisde -fazla olarak mahsusları 

. .., 
'11 

t' 
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idrak, irade ile hareket eden iki kuvvet vardır. İbııi Sina nın 
hareket sistemi bu günkil iofial nıi.za.riyesioi gö'steriyor, müdrike 

· -kuvveti dış ve iç kuvvetleri olmak üzere iki türlü basseye ayrılır. 
"Her iki türli.i hassenin birer mahalli vardır, lbni Sina dış hasseleri 
teşkil eden ve ötedenb~ri bilinen beş hasseyi artırır ki bugUokU 
-ruhiyat bu artırmayı teyid eder. 
· Üsiad· Dr. Bay Neşet Ömer konferansında bu artırmadan da · 

·bahsetmişti. lç basseler de beşdir, içlerinden bintasy~ dima~ın ayİ
riesi gibidir, bunun hazinesi hayaldir, vahii.ne cüz'i manaları idrak· 
eder, hazin es\ de zakiradir, mahsus . suretler ile manada tasarHıf . 
-eden kuvvete mutasarri fe . kuvve~i denir. 

Hayvandaki idrak ve irade elle .hareket kuvvetleri inaant 
nefsde alim ve amil adlarını ~lır: Akıl bu kuvvetlerio birleşme
~ile basıl olmakla aklın iki cepbesi vardır, insanı kendinden üstün 
·Ölan mebde ile IJ!üoasebette bulunduran alim kuvvet veva kuvve 
~sıl akıldır, amili kuvyet veya kuvve insanın· bedenini ve siya
~etini tedbir eder asıl akıl heyulaoi, bilmeleke, bilfiil, müstefat 
-olıoak üzere dört dereceye ayrılır ; birincisi mutlak bir· is.tidad, 

. ikincisi bediht olanları bilmek, üçü o cüsü nazari olaoları he'r v:akıt 
elde etmek, dördüncüsü kendinde hazır olan ma'kulların suretle
rini bilfiil idrak eylemek mertebeleridir. llk mertebe düpdüz bir 
tabla halinde olmakla Lok un tablasını hatırlatır ; bu dört mer te
benin üstünde bir de bazı zatlara mahsus kudsi bir akıl vardır ki 
bu da inlui~ion un son derecesidir. İbni Sina da irade unsurları 
bu gi.inkU klasik kitaplarda görülüyor. . · 

· Bilyük Ustadın rubiyattaki bUtun sistemi k~vvet prensibine, 
nebati ve hayvani ve insani kuvvetiere dayanır, nebattan insana 
kadar bütün canlılar silsilesinde kuvvetin (nefs) adı altındaki 
bütün hayati faaliyetlere müvazi olarak iŞiedi~i kabul olunuyor ·; 
bu esas itibarile en kuvvetli teorilerine uygun düşen d.inamik bir 
görüştür, nefsin nebattan başlayarak teselsül ve tera.kkisi de 
filosofumuzun bir nevi tekamül kabul etti~ini gösterir, 

Bu alim ve amil . akıl nazariyesi Kantın aklımabz ve aklı 
~meliyesini andırır, yalnız Türk filosofu ile Alman filosofu aklın 
bu ·ikj cepbedeki roilinde uyuşamayorlar. Alman filosufu mabedilt
t abla veya metafizi~in ıoevzuuudan· olan ruh ile Allah. mefbum· 
larının hakikatlerini aklı am eli de buluyor, Türk filosofu ise bu 
:hakikatleri nazari · aklın en yüksek tnertebesinde .arayor .. 

2 ....,.. İbni Sina akli rubiyatda Sipritüalist dir. Arislo da dahil 
.oldu~u halde bütün k~ndioden evvel gelenleri &"eçmiştir. Ruhun 
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maddi olmayan bir cevher olduğunu isbat hususunda getirdiği• 

validet ve ayniyet delilleri tiu günkü sipritüalistler tarafından 
rriaddiyuna karşı silalı olarak k-ullanmaktadır, hele ortaya koyduğu· 
Pisikolojik tecrlibe delili Dekartta: görlilüyor [1]. Ruh ile bedenin· 
birleşip birleşmediği m~nakaşasında İbni Sina nın tuttugu sistem· 
Dekartta, Ekletizm de ·vardır. 

Baş filozof ruhiyatta rasiyonalizm prensiplerine sadık kalmakla. 
beraber o o un kara k terlerini gösteren ve müsbet ilim yoluna gir; 
mesi i~in kendisine hız veren odur. 

e) Mabedüttabia veya metafizik - Filosofumuz mabedütta
biada varlık ve illet nazariyasile . işe haşlar. 

a - Varlık tasavvuru bu glinkü klasik kitaplarda görüldüğli· 

vechile bedihidir, bundan dolayı tasavvur varlıkda temerktiz. 
eder. ~ürk filosofunun bu düşüncesi Fransız filozofu Dekart ın. 
cdüşüntiyorum, öyle ise varım» düşüncesinden _daha doğrudur. · 

İbni Sina mız yukarıda · işaret ol unduğu üzere üç türlü varlık 
tasavvur eder: 1 - Yalnız mümkün olanlar : biitiln doğan ve· 
helak olanlar gibi 2 - Kendiliğinden mümkün, fakat hariçten· 
gelen bir iliete nisbetle zarurt olanlar : doğmayup hel,!k olmayan · 
falekler ve altılla.r gibi ; ilk illet başka; bu türlü varlıklar ilk 
illet ile münasebette bulunm_aları dolayıaile ondan zaruriük vasfıoı· 
alırlar 3 - Kendiliğinden za!urt olan varlıkdır ki bu da ilk illet
dir. Varlık ve birlik ve malıiyat yalnız bu kısımda birbirine sıkı· 

sıkıya. bağlıdır. Mümkün ve zaruri farkı Benan ın .dediği gibi
İbni Sina sisteminin temelidir, bundan dolayı İbni Riişd lbnf 
Sina yı mesailer He kelamtler arasında görüyor. 

b - Baş filozof Arist,o nun .dört ilfet nazariyasini yürüterek 
buradan ilk iliete kadar varıyor, Allah akıl ve ilk illet olmakla. 
akıl ile illet birleşiyor, büyük filozof ikinci . illetierin faaliyetini· 
her şeyi ihata eden· ilk illet faaliyetine ilave ediyor da tabii kuv
vetlerde ·ilk illetine karşı bir nevi istiklal tasavvnr ediyor, illetleri 
tesirsiz bırakmayor, metafizikde tabiilik ile ilahiliği birleştirınekle

mevcutlarda kabul ettiği küllünizam ancak idealist determizme
dayanan bir tabiat kanunu oluyor. 

·c - Farabi Arislo mabedüttl!-biasını muhtasar surette Oç 
noktada tadil et~işdi. İbni Sina bu üç noktayı pek ziyade iiah 
etn:iekle. sonraki meşşailer hep ardından gitmi_şlerdir. 1 · :_ Arislo· 
başlı başına bir kuvvet (Allah) ile heyula (madde) kabul etmişdi. 
Türk filôzofları bu i k ili ği kaldırdılar, aralarına bir silsil e halinde 

[1) Şifa, Tahran basması, sa. 281, 282, 363 Ouillom d'Auvergne 

-. 

.. 

. ·' 

.- .~ . 
'· 

.• 

. -. 



11-

yeni Efia:tuncülardan sudiır prensibini .alıp ilk akıl1 ikinci .. ~· 
onuncu akıl (aklı faal) koydular ·2 - Aristo nun derin tasavvu
runa göre akıl dedi~i Allah kainatıo merkezidir, k~inatı görme
den, bilmeden mUcerred hayır ve ~is cazibelerile tabrjk eder; iki· 
Türk filoıofu bunu da redettiler, «Allah yalnız alemin umumi 
kannn.ları.nı, küliiieri bilir-;soksa ayrı ay.rı ferdieri bilemez:ı> şeklin&- . 
çevirdiler. lbni Sina b~ ~usıisu uzun uzadıya iza~ etmiş felsefi 
llab ile dini Ilahı birleştirmedi. Felsef( llah biç bir şey bilmiyor,.. 
dini llab her. bir şeyi biliyor. Meşşailerin Ilahı yalnız ferdleri·· 
ayrı ayrı bilmiyor. s· - Ilk muharrik ilk akıldır, . bu da Allahın. 
kendisidir. ·Bizim iki filozofomuz bunu da kabul etmediler, «ilk 
akıl Allabın kendisi de~il, belÜ ilk ibdaıdır, alerom ilk muharri
kidii:ı> dediler. Bu siste[)le · göre aleoı ilk akfa muttasıl oluyor,... 
yoksa do~rudan doğruya Allaba muttasıl olmayor . 

tık illet kendili~inden ezeli olmakla varlı~ının evveli yoktur,.. 
alem kadimdir. Yani üzerinden zaman geçmeyen fail bir illeti 
vardır. i b ni Sina ilk illeti is bat hususunda hadiseden ille te geç
mek yolunu tuttu~u, tecrübe yolunda bulunduğu gibi illetten. 
hadiseye geçmek yolunu da tutmuştur. 

ç - i b ni . Sina din alimlerini D tuttukları cisİnani haşri: 
. (dirilmeği) · ş~r'a bırakarak ruhani haşrı . hakiki haşr bilmişt· 
bunu da psikololojik bir tarıda akli leııet ve elem ile ifade etmiş,. 
tir. Büyük filozof bütün psikolojik kuvvetlerin lazzet ve elemle
rinden uz~n uzadı ya. bahsederek nib~yet nefsi natıka (insani nefs}-. 
kemaline geçmiştir. Işte bu kemale erenler saadeti oefsiye, erme
yenlar şekaveti nefsiye sahibi oluyorlar, saadeti nefsiyeden dolayı, 
lezzet, şekaveti. nefsiyeden naşi elem duyuyorlar. Cennet saadeti·. 
nefsiye, cehennemde Şekaveti nefsiyedir. Ahmak olaolar her iki--
sini de duymayorlar. . 

f - TasavviJf - İbn i Sina tesavvufd:ı. rasiyonalisttir. Ona:. 
göre tesa.vvuf tamamile ak li bir temayyüldür. Akli nazar üzerin& 
kurulan metafiıi~in bir tekm.Pesidir ; bir faslı mahsustur, başlı · 
ba~ına bir ilim değildir. Baş üstad .işaratıo sonunda sofiye ilimle
rini uzun uzadıya izah ediyor, burad~ işrakilikden de bahsediyor~. 
i~rakiliği meşşailikden ayırruayor . · 

İbni Siııa inayeti ilahiye nazariyesinde tesavvufa temas eder •. 
loayeti i!A.biyeyi ilmi barinin kll.inatın nizarn ve hayırı Uzer~oe 
en lll.yık olan taı-z üzere taallük etmesi , kll.ioatın da bu taallükü· 
veçbile bayırı m ahazdan sadır olması diye tarif eder .; Optimizmi. 
takdiriere lll.yik bir surette izah eder : var.Iık zati itibarile hayır-



-12- . 

-dır, varlı~ın kemali ' bayırın kemalidh; şer ise bayırın yoklu~udur, 

:Şerin bir mahiyeti yoktur, yani bir şeyin mahiyeti için tesiri bul u· 
nan kemallerin yoklugudnr . Kendisinde şer galip olan hayır veya 
hayıra mtisavi bulunan şer yoktur". YaJoız . kendisinde bay·ır galip 
·olan şer veya hiç şer bulunmayan hayır vardır. Eşhasda şer 

·bulunmasi hayıra olan ihtiyacından naşidir . lbni Sina Laypnitz de · 
:görülen Oç ttirlü şerri noksan, elem., günah olınak üzere beyan 
·eder. 

Türk büyük fi lozofu kazayı mevcutların akli alimda mücmel 
-olarak bu_lunması, ka.d.ride kazadaki veçhile meveudlıı.rın sebepleri 
ile harice çıkması yolunda izah eder. 

lbni Sina vahilet vücuda· temas etmiş ise de hiç bir vakıt onu 
ıprensip olarak kabul etmemişdir. 

g - Filozofumuz· peygamberlik nazariyasini mabedüttabiaya 
ba~Ja~ışdır, bu nazariyaya göre din ile iman aheokdardır, pey
:gamber1ik hep psikolojikdir, kudsi aklın en yüksek mertebesidir. 
Ilmi ve hayati ve iradi kuvvel~rin kemalidir. !nsanın en yüksek 
:gayesi hakikatler ·hazinesi olan aklı faal ile birleşmektir, nefs i 
natıkaya kemal veren budur, madde bundan sadır olur . In-san ile 
.aklı faal arasında hiç bir perde kalmayınca ona vahy olunur, yani 
·kalbine ma'oa akıtılır, artık peygamber mütalaaya, iktisaha müh· 
taç olmayan, kudsi akıİ sahibi o-lan mümtaz bir insandır, bir şey· 
-vukuundao evvel bilir, başkalarının yapainadı~ını yapar. 

b - Ahlak - Ibııi Sina Farabi gibi ahlaki nazari hikmet. 
'kadar inkişaf ettire~emiştir, filosofumuzun nümnneye de~er bir 
Tisalesi var ise de bu güne kadar işleomemiştir abiakla gayesi 
'llefsi temizleınekdir, buna ermek için nazari kuvvelerini sarfetmek 
·şarttır. Bundan dolayı kanunlarını bilmek ve onları cüz'ilere 'tat· 
bik etmek lazımdır . Ahiakın meV'zuu. hayır · ile şerdir. Hakiki 
saadet manevi hayattak i olgunluk ile elde edilebilir, bundan oaşi 
,nefsi temizlemek -ve maddeye hakim olmak icabeder. 

Netice: Devrin.in bilgi güneşi olan, sonrakilere tesir yapan 
baş filozofun felsefi sistemini kısaca fakat vuzuh ile arzetme~e 

-çalıştım, görüşlerindeki orijioalli~i belirten karakterleri gösterdim; 
·bugün tamamile yaşayan daha bir takım görüşleri vardır ki vaktin 
-darlı~ndan naşi opları bıraktım. O büyük kabiliyetİn yaşadı~ı 

.a~ırda Doğu ve Batı a.Iemin.deki düşünce seviyesi ve· serbest te
iekkü~le karşılaştı~ı engeller hatırlanırsa beşeri müfekkirenin te
k!miHünae ne keniş, ne derin bir iz bırakdı~ı kolayca anlaşılır . 

Bıiş üstaz ilimde, teknikde, felsefede ba.şlı başına bir ınerhale· 



-:- 13-

dir. Do~uda, Batıda yapdı~ı tesir itibariyle muasırlarındao v& 
. evvel gelenlerden üstün çıkınakla kalmaz, daha sonraki asırlarda~ 
hatta yeni ça~larda yetişen filozof ve mütefekkirlerden asla geri 
de~ildir. Türk harikası bugünkü medeniyetin fikri hanileri arasındaı 
yüksek ve şer~.fli bir ·mevki sahibidir, bunu söyl~mekie Tür.k me
deniyet t~rihiodeki canlı adideleriQdeo birini göstermiş oluyoruzt 
onuQ yüce hatirasını se~gi ve saygı ile anmak yaloız milli de~il~ 
beşeri bir vazifemizdir. · · 

Hekim Şaban Şifai ve Ömer Hayyam'ın fikirle~i 
Dr. A. SÜ .. eyl Üover-

Memleketimizin yetişdirdi~i büyük Hekimlerimizden Ayaşh 

Şaban Şifai efe~di vardır ki vücuda getirdi~i Tedbirülmevlud,. 
Şifaiye gibi Tıbbt "ve sıl.ir ilmi eserlerle Millt Kütüphaoemizi 
XVII inci asırda zenginleşdirmişP.ir. · Bu zat eserlerini telif eder
ken mehazlerini tetkikde çok dikkatli bıılunurdu. Bunlaıdan en 
ufa~ını yazmak için 30 - 40 eser bile tetkik etmişdir. Yerine 
göre bu ı:ıüelliflerin isimlerini eserinde zikretmekte büyük bir 
itiôa göstermiştir. Şark lisaolarma da bihakkın vakıfdır. · Arabca. 
ve· Farscayı iyi bilir. l~te bu fıkra da Şaban Şifai'nin Farscayı 

iyi bilip o lisanda yazı yazdığına misaldir. Omer Hayyaı:ıı'ın. 
· felsefi fikirlerini ve opun tahlillerini havi olan bu· satırlar Üni

versite Kütüphanesinde 238 nurnarada kayıtlı (Kitabül'muciz'ül-
. kanun) eserinin sona . il av~ olunan boş sabifelerine yazılmışdır. 

Bilalıere neşredece~imiz b'azı sabifeler vardır ki Şabaıı Şifai'nin 
I:ıatıratı olarak kabul edebiliriz. Bu eser bayatı müddetince Şaban 
Şifai'de kalmış, önce oldu~u gibi· so.nrada bazı zevatın eline geç
mişdir. Bu meyauda Hekim başı Gevrek zade Hafız Hasan efen
diyi gösterebiliriz. · 

$aban Şifai XVIf inci asır ortalarına doğru Ayaşda do~muş. 
v_ı:ı genç yaşında lstanbula gelerek Tı~ tabsil etmişdir. (*) 1082 
(167l) de Saray tabibieri meyanına girmişdir. Tatlı dilli ve güzel 
yüzlü idi. .. Mirza zade Salim efendinin anlattı~ına: g,öre hastala
rına ila.ç yapmadan · evvel güzel ··sözlerle hastaların manaviyatını 

l*l Ali Canib- Şair ve Tabib Şifai Şaban çfendi. Hayat Mecmuası sayı · 
87 s. 2. 




