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İBN MEYMUN VE FELSEFESi (*) 

Adnan KÜÇÜKALİ (**) 

Özet 

İbn MeY.mun'un Felsefesi; isimli bu çalışmanın iki amacı vardır. Birincisi İbn Mey
mun 'un hayatı, yöntemi, eserleri, İslam ve Yahudi düşüncesindeki yeri ve etki/eridir. Ke
za bu makalenin diğer bir amacı (ise); O'nun eserlerinden vz yorumcu/arından fayda
lanarak, O'nun görüşlerini ve özellikle de Fiiriibfveibn Sina'nın, O'nunöğretileri üze
rindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. 

Anahtar Kelime/er: Tevrat yorumcusu, içtihad, düşünce (öğreti). 

Mosses Maimonides' Phılosophy 

Abstract 

This study entitled Mosses Maimonides' Philosophy consists of two purposes, The 
first is Mosses Maimonides' life, nıethodology, works, his position and effects on Islamic 
and Jewish philosophy. Also, anather aim of this article is to explain his thoughts by 
using his works and the commentators on his books, and especially tried to show al-Fa-
rabi and Ibn Sina 's effect on his thoughts: · 

Key Words: Halachah, innovation, thought 

*) Bu makale, Medeniyetler Ittifakı Projesi kapsamında da değerlendirilebileceğinden lbn Meymun 'un 
Varlık ve Düşünce Öğretisi adlı 2005 tarihli yayınlanmamış doktora tezimden yararlanılarak, ilgili
ler için ulaşım ve kullanım kolaylığı olması düşüncesi ile kısmen değiştirilerek ve kısaltılarak hazır
lanmıştır. 

**)Dr. (posta: adnankali@msn.com) 
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Giriş 

Bu makalede İsiilm kültür dünyası içerisinde yetişmiş, fakat ülkemizde yeterince ta
nınmayan İbn Meymun'un, hayatı, yöntemi, eserleri, İsiilm ve Yahudi düşüncesindeki 
yeri ve etkileri ele alınmakla kalınmamış aynı zamanda O'nun düşüncelerinin özgün 
olup-olmadığı, Türk-İslô.m düşünürlerinin görüşleri ile karşılaştırarak belirlenmeye çalı
şılmıştır. 

İsiilm düşüncesinden elde ettiği büyük kültür. birikimiyle, Yalıudi düşüncesine dalıa 
akılcı bir konum kazandırmak isteyen İbn Meymun, İsiilm düşüncesi ile Yalıudi düşün
cesi arasında bir kültür elçiliği yapmıştır. Bu anlamda O, medeniyetler arası dayanışma
nın güzel bir örneğini sergilemiştir. 

1. İbn Meymun (Moses Maimonides)' un Hayatı 

İslam düşüncesi içerisinde, Abu İmran Musa b. Meymun b.Ubayd Allah al-Kurtubi 
(al- Endulusl) al-İsraill olarak tanınan fılozof, kısaca İbn Meymun veya Musa b. Mey
mun olarak da anıiır1. İngilizce ve Almanca kaynaklarda Moses Maimonides, Fransızca 
kaynaklarda MaXmonide, olarak zikredilen fılozofun ismi, Yalıudi literatüründe Rabbi 
Moşeh ben Meymon olarak geçer. Bu ismin baş harflerini kullanarak kısaca Rambam ve~ 
ya Harambam olarak da adlandınlmıştır2. 

İbn Meymun 30 Mart 1135 tarihinde Endülüs (İspanya)'ün kurtuba (Cordoba) ken
tinde, uzun zaman önce buraya yerleşmiş bulunan seçkin ve soylu bir Yalıudi ailesinin 
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir3. 

Birçok Yalıudi gibi İbn Meymun'un ailesinin de Müslümanların hakim olduğu ülke
lerde yaşamak istediği ve oraları tercih.ettikleri görülür. Yalındilerin İslam dininde oldu
ğu gibi tek Tann inancına sahip olmaları, yeme-içme ve temizlik gibi hususlarda benzer
likler göstermeleri ve bunların yanı sıra Kur'an'da Ehli Kitap olarak kabul edilmeleri 
her iki toplumun bir arada yaşamasını kolaylaştıran etkenlerden başlıcaları olmuştur. Or
taçağ'da özellikle Hıristiyan dünyasının Yalıurlilere uyguladığı baskılar ise pek şiddetli 
olmuştur. Birçok ülkede kendilerine yer bulamayan Yalıudiler, isiilm Ülkelerinde olduk
ça rahat etmişlerdir. Bağdat'da 1170 yılında 40 bin Yahudi güvenlik içerisinde yaşamış, 
25 Sinagog ve 10 İlalıiyat eğitimi veya çalışma yaptıkları kuruma salıip olmuşlardır. Ku
zey Afrika'da da benzer örnekler söz konusuduı:4. 

1) Tebrizi, Ebi Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr b. Muhammed, Şarhu'l-Mukaddematil'l-Hams ve'l 
lşrun min Deliiletü'l-Hii'ir'in, thk. Muhammed Zahid el-Kevseri, Matbaatü's-Saadet, Kahire 1993, 
s. 26; İsmail Paşa (Bağdatlı), Hediyyetü'l Arijin, Esmii'ül- Müellijin ve Asarü'l Musannijin, nşr. 
M.kemal inal-Avni Aktuç, Maarif Basımevi, İst, 1955, II, 428; De Lacy O'leary, İslam Düşüncesi 
ve Tarihteki Yeri, (çev. Hüseyin Yurdaydın, Yaşar Kutluay) Ankara Üniv. ilahiyat Fakültesi Yay., An
kara 1960, II, 159. 

2) Oliver Leaman, Moses Maimonides, Routledge, London First Publıshed 1990, s. 4; Abbe B arbe, Ta
rih-i Felsefe, (çev. Bahur İsrail) Matbaa-i Amire, İst., 1331, s. 280. 

3) Leaman, a.g.e., s. 4. 

4) Paul Johnson, A History of the Jews, Harper & Row, New York 1988, s. 176-177. 

l 
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711-715 tarihleri arasında Tank b. Ziyad komutasındaki İslam ordusunun İspanya'yı 
feth etmesiyle, Endülüs Emevi devleti kurulmuştur. Endülüs'ün en parlak dönemi, bü
yük Emevi halifesi m. Abdurrahman'ın hükümdarlığı zamanında olmuştur. (912-961) 
III. Abdurrahman etrafındaki ülkelerle güçlü diplomatik ilişkiler kurmuş, ülkesinin kal
kınması igin ciddi çabalarda bulunmuştur. Müslüman olsun olmasın ilim adamlarına zi
yadesi ile önem veimiş, yaptığı tesislerle Endülüs'ü devrin en önemli ilim ve kültür mer
kezi haline getirmiştir. III. Abdurrahman'ın devrinde Yahudi saray doktoru olan Hisdai 
İbn Sbaprnt Kurtuba'ya dünyanın çeşitli bölgelerinden Yahudi asıllı filozoflar, edebi
yatçı ve bilim adamlan getirerek burasını kendi dini öğretilerinin öğretildiği eğitim öğ
retim merkezi haline getirdi. Kurtuba'da başka hiçbir yerde göremedikleri korumayı ve 
güveni yaşadılar5. 

Endülüs'de Emeviler döneminin sona ermesiyle Muvabhid (Alınohads)'ler dönemi 
başlamıştır (1147)6. 

Muvabbidi'ler dinsel inançlarda bozulmayaneden olduklan gerekçesiyle İslfuni ol
mayan öğretilere karşı olumsuz bir tavır takınmışlardır. Hıristiyan ve Yahudi topluluk
larda bi.ı fanatizmden oldukça etkilenıniştir7. Yahudiler din değiştirme ile ölüm arasında 
bir seçim yapma zorunluluğunda bırakılırıışlardır. Sinagoglan ve din eğitimi yaptıklan 
yerler tamamen kapatılarak, toplumdan tecrit edilmiş ve çok aşağılayıc~ tek renk ve şe
kilde elbiselerle dolaşmalarına müsaade edilmişti. Ticari faaliyetlerine de bir sınırlandır
ma getirilmişti. Bınevi'ler döneminde elde ettikleri özgürlüklerden eser kalmamıştı. Bu 
nedenle Yahudilerin bir kısmı Hristiyanların hakim olduğu kuzey kesimlere bir kısmı da 
İslami kurallann daha toleranslı uygulandığı Afrika ülkelerine göç ettilerB. 

İbn Meymun'un babası, Kurtuba'da zamanın en güçlü Talmud(*) alimlerinden biri
si ve Yahudi şeriat malıkemesi hakimi idi. İslam medreselerinde öğretilen tabii ve felse
fi ilinıleri de öğrenmişti. Elde ettiği bilgileri özellikle çevresindeki Yahudi cemaatine öğ
retmiş, oğlunun eğitimi ile de bizzat meşgul olmuştur. Baba Meymun Miladın ikinci as
nnda Mişna'yı toplayan Yahuda'ya kadar giden bir soya mensuptur. Bu durumu İbn 
Meymun, Mişna tefsirinde açıklamış yedi nesil soy ağacının isimlerini belirtmiştir. Yedi 

5) O'leary, islam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, s.146; Johnson, A History of the Jews, s.177; T.J. De Bo
er, Islam 'da Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, Ankara Yay., İst., 2001, s.249; Alfred Weber, Felse
fe Tarihi, çev. H. Vehbi Eralp, 5.bsk., Sosyal Yay., İst., 1993, s.145. 

6) Yılmaz Öztuna, Islam Devletleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1989, I, 196. 

7) Learnan, Moses Mairnonides, s.5; Abbe Barbe, Tarih-i Felsefe, s.280; Ülken, Yahudi Meselesi, s.54. 

8) Johnson, A History of the Jews, s. 178-179; O'leary, Islam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, s.150. 

*) Talmud: Musevilerin kutsal kitapları Tevrat'dan sonra ikincil derecede önem verdikleri şeriat kita
bıdır. Yaklaşık M.S. beş yüz yılları tarihinde tamamlanan bu eser, bir Yahudi ansiklopedisi niteliğin
dedir. Tevrat (Tora)'ın dini konularda yetersiz kaldığı kısırnlar Talrnud adlı yapıtta derlenen yorum
lar ve kıyaslarta tamamlanınaya çalışılmıştır. Dini, felsefi, !imi ve tarihi bilgilerin toplanmış bulun
duğu Talrnud, Yahudi milleti için, tarihin karanlık devirlerini aydınlatan, onların mili birlik ve bü
tünlüğüne hirnet eden bir kitap olması açısından da ayn bir öneme sahiptir. Bkz, Ülken, a.g.e., s. 64; 
Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, 2.bsk., Rernzi Kitabevi, İst., 2000, VI, 218. 
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nesiinde de dört önemli din adamı olmasından dolayı memnundur ve mutluluk duymak
tadır9. 

Muvahhidi'ler yönetimi altında iken, birçok Yahudi ailesi gibi İbn Meymun'un aile
si de olabildiğince İslfun'ı benimsemiş olarak gözüktü. İbn Meymun zahiren Müslüman 
olup Kur'an ve maliki fıkhıyla uğraştı. Bir yandan da Farabi, İbn Sina, GazaJi ve İbn 
Bacce gibi Müslüman düşünürlerin eserlerini okuyara!c hem Aristoteles~i hem.de yunan 
düşüncesini tanımış oldu. Endülüs'ün değişik yerlerinde tıp, astronomi, felsefe ve mate
matik eğitimi aldı. İbn Efialı el-işblli'nin oğlundan ve Ebn Bekir İbnü's-Saig'in bir 
öğrencisinden de fe~sefe eğitimi almıştırlO. Tüm bu eğitim faaliyetleri O'nun İslam kül
türü içerisinde formasyon kazanmasına neden olmuştur. ll 48 - ll 60 tarihleri arasında 
yaklaşık on iki yıl Endülüs'ün muhtelif şehirlerinde ikfunet eden Meymun ailesinin bu 
süre içerisinde, nerede ne kadar kaldıkları tam açık değildirll. 

Muvahhidi 'lerin idaresi altında daha fazla yaşamak istemeyen bir baba iki oğul ve bir 
kız kardeşten ibaret aile, (İbn Meymun annesini çok erken yaşta kaybetmiştir.) 1160 ta
rihinde Fas'ın Fez kentine yerleşmek üzere bulundukları ülkeden aynldılar. Fez'in de 
Muvahhid egemenliği altında olmasına karşın, Meymunlar şehrin yabancısı oldukları 
için inançlarını daha rahat yaşayabileceklerini umuyorlardı .. İbn Meymun yaklaşık b.eş . 
yıl kaldığı bu şehirde, önceden tahsil ettiği tıp, felsefe ve Yahudi şeriatı ile ilgili bilgile
rini derinleştirdi. 1165' de kendi hocalarından Rabbi Yahuda bin Şoşan, dinsel gerek-

. çelerle tutuklanarak idam edildi. Yaklaşan tehlike karşısında sekiz ay kalacakları Filis
tin'e geçtiler. Önce Hıristiyanların hükmettiği Akka'da kaldılar. Hıristiyanlar, Yahudi ve 
Müslümanlara zulm ettiklerinden baba Meymun kutsal topraklar olarak kabul ettiği Ku
düs'de kaldı. İbn Meymun ve iki kardeşi ise Mısır'a gittiler. Kahire yakınlarında Fustat 
denen bölgeye yerleştiler. (Kahire'nin yaklaşık 3 km güneyi)l2 Fatıı:nt devletinin yöne
timinde olan bu memleket de çok daha ·dostane bir tuturnla karşılaştılarl3. 

Yahudi teolojisi hakkında birçok önemli eserin mevcut olduğu Ezra Sinagog'unda, 
ibadetlerini ve eğitim faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde devam ettirirken, babasının ve 
bir müddet sonra da kardeşi Davud'un ölümü, İbn Meymun'u olumsuz bir şekilde etki
lemiştir. Kardeşi Davud, O'nun iyi bir dostu, Yahudi gramer ve şeriatina vakıf öğrenci
si ve ticari hayatta başarılı bir iş ortağı idi. İbn Meymun kardeşinin ticaretleri sayesinde 
evinde rahatça oturup dini ve felsefi çalışmalarda bulunuyordul4. Kahire'de bir müddet 

9) Johnson, a.g.e., s. 183. 

10) Ramazan Şeşen, Saliihaddin Eyyilblve Devlet, Çağ Yay., İst, 1987, s. 414;Abbe Barbe, Tarilı-i Fel
sefe, s. 280; GP, c. Il, II- 8, s. 268-269; DH, s. 295-296. 

ll) Alexander Broadie, "Maimonides", History of lslamic Plıilosoplıy, vol.: I ed. Se yy ed Hossein Nasr 
and Oliver Leamen, Routledge, London and New York 1996, s. 725; Leaman, Moses Maimonides, 
s. 4-5. 

12) Joseph Drory, "The Early Decades of Ayytlbid Rule", Perspectives on Majmonides: Plıilosophical 
and Histarical Studies, ed. Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell & Co. Ltd., London 1996, s. 297. 

13) Leaman, Moses Maimonides, s. 4-5; Barbe, Tarilı-i Felsefe, s. 281. 

14) Johnson, A History oftlıe Jews, s. 185. 
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kardeşinin mesleği olan mücevheratçılıkla uğraştı. Bu işten istediğini elde edemeyince 
hekimlikmesleğine yöneldi. Nakit buldukça da etrafında toplanan birçok Yahudi genci
ne iliihiyat, matematik, astronomi ve felsefe dersleri verdi. Bu çalışmaları ona büyük bir 
şöhret kazandırdı15. · 

Fatıınile,rin yıkılışından sonra 1171, Eyyôbi hükümdarlığı döneİninde önce hüküm
ctarın veziri Kadı'I-Fadıl'ın ve Salahaddin Eyyôbi'nin, sonra oğlu el-Afdal. ile el
Aziz'in özel doktorları oldu 118516. Aynca saray dışında da hekimliğini sürdürdü ve bu 
dönemde tıp ilmiyle ilgili bazı kitaplar yazdı17. Ömrünün sonlarına doğru Endülüs'den 
gelen Ebü'l- Arab İbn Mai§e isimli birisi O'nu tanıdığım ve O'nun mürted olduğunu, 
ölümle cezalandınlınası gerektiğini savunur. Ancak Kadı 'I-Fadıl baskı altında Müslü
man olduğu için Müslümanlığının bir hükmü olınadığım söyleyerek İbn Meymun'u hi
maye etrniştir18. 

Hukukçu ve din adarm kimliğiyle Mısırdaki Yahudi cemaatinin önderi durumuna gel
di ve ''Rais al Yahud" (Yahudilerin reisi) veya lideri sıfatıyla kabul gördü. Kendisinden 
sonra neslinden gelen beş tarunu da Yahudi toplumunun resmi liderleri arasındadır19. 
İbn Meymun Yahudilerce o kadar benimsenmiştir ki, Musa peygamberden sonra gelmiş 
en önemli din adarm olduğunu ifade için, ata sözü tarzında şu deyim kullanılmıştır: "Mu
sa' dan; Musa (Musa İbn Meymun)' ya kadar Musa'nın dengi başka bir Musa gelıne
di."20. 

İbn Meymun, ölümünden yaklaşık dört yıl önce, tıp ve Yahudi şeriatıyla ilgili çalış
malar yapmak üzere saray tabipliğinden aynldı. Rebiülabir 601 'de ( 13 Aralık 1204) ta
rihinde ise öldü21. 

2. Yöntemi 

İlahiyat, tıb, ve astronomi gibi ilimlerde devrinin seçkin bir bilgini olan İbn Meymun, 
her şeyden önce İslam felsefe geleneği içerisinde değerlendirilınesi gereken seçkin bir 
filozoftur. Felsefesinde genel olarak, Platon, Aristoteles ve Yeni-Platonculuğun unsurla-

15) Abbe Barbe, Tarih-i Felsefe, s. 281. 
16) Drory, "The Early Decades of Ayyilbid Rule", s. 307. 
17) Abbe Barbe, Tarih-i Felsefe, s. 285; Ülken, Yahudi Meselesi, s. 66. 
18) Şeşen, Saldhaddtn Eyyubt ve Devlet, s. 414; Leaman, Moses Maimonides, s. 4-5. 

19) Andrew S. Ehrenkreutz, "Saladin's Egypt and Maimonides", Perspectives on Maimonides: Philo
sophical and Histarical Studies, ed. Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell & Co. Ltd., London 1996, 
s. 305; Jacop Levinger, "Was Maimonides " Raıs Al - Yahud "in Egypt", Studies in Maimonides, 
ed. Isadare Twersky, Harvard University Press, London 1990, s. 83-93; E. F. Schumacher, Aklı Ka
rışık/ar Için Klavuz, çev. Mustafa Özel, İz Yay., İst~, 1990, s. 8; Şeşen, Sa/dhaddtn Eyyılbl ve Dev
let, s. 414. 

20) David Novak, "The Mind of Maimonides", First Things 90: The Journal of Religion and Public Li
fe, February 1999, Toronto 1999, s. 27-33. 

21) Johnson, A History oJ the Jews, s. 183; Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürellslam Tarihi 3, çev. Salih 
Tuğ, BoğaZiçi Yay., İst., 1980, s.928. 
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nyla İslam düşünüderinden özellikle Farabi ve İbn Sina'nın tesiri inkar edilemez. Bu ek
lektik yapı içerisinde Yahudi dininin öğretileri de önemli bir yer teşkil eder22. 

İbn Meymun, fizikçi ve Metafizikçi olması nedeniyle Platon' dan her ne kadar yarar
lanmışsa da varlık düşüncesindeki idealist yaklaştınından dolayı Platon' a, Aristoteles ka
dar ilgi göstermemiştir. Zira Aris to tel es sürekli olarak doğal düzeni bilimsel olarak ispat
!ayan, ispatçı doktrine yönelmiştir23. Platon'un duyu verilerine yeterince önem verme
mesi, Meşşai ekolüne mensup İbn Meymun 'un ondan uzak durması için yeterli bir se
bepti. 

Platon 'un duyusal nesnelerle idealan birbirinden ayıran ve metafıziksel ikiciliği sa
vunan temel düşüncesine24 katılmasa da onun Timaios ve dialoglanna ait özetlerinden 
yararlanmıştır25. Platon 'a atfedilen, Alemin zamanda yaratılmış olduğu düşüncesine dik
kat çe~iş, ancak bu doktrini o kadar da ilginç bri.lmamıştır. Çünkü onun entelektüel se
çimi; ilahi müdahalenin olmadığı ezeli ve ebedi bir dünya düzeni ile Tann 'nın özgür ey
lemi sonucu yoktan var edilmiş bir dünya arasındadır26. 

Platon'un, ideal devlet düşüncesinde yer verdiği filozofun konumu ve fonksiyonu27, 
İslam filozoflan tanifından peygamberlik öğretisini açıklamada kullanılmıştır. Daha son
ralan, İbn Meymun, Farabl'nin, fılozofkavramına yüklediği peygamberlik görevini, us-
talıkla Milsa peygambere tatbik eder28. · 

Antik Yunan düşünüderinden Pisagor'a De/iiletü'l-Hiiirfn'de yalnız bir yerde değin
miştir. Pisagorculann feleklerde ahenk doktrini, Aristoteles'de olduğu gibi İbn Meymun 
tarafından da kabul görmemiştir. Epikürcülerin İlahi inayet, atom ve boşlukla ilgili dü
şünceleri, gökbilimeisi olarak tanıdığı Galen'in ve Yeni Platoncu Proclus'un varlık te
orilerinden alıntılar yapar, akılcı bulmadığı, katılmadığı yönlerini eleştirir29. 

İbn Meymun Eşyanın doğru öğrenilmesi konusunda fılozoflann reisi olarak niteledi
ği Aristoteles'in açıklamalannın önemine dikkat çeker, fakat ona karşı aşın bağlanılma
sını da istemez. Aristoteles'in bilimsel önermelen ortaya koyuş şeklini tabiat, ahlak ve 

22) Joel L. Kraemer," Introduction ", Perspectives on Maimonides: Philosophical and Histarical Stu
dies, ed. Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell & Co. Ltd., London 1996, s. 4. 

23) Afşar Tımuçin, Düşünce Tarihi /, 4. bsk., Bulut Yay., İst. 2002, s. 255, 278-279. 
24) R.S.Biuck, "Platonik Formlar BirerTümel midir?", Platon'un Felsefesi Üzerine Araştırmalar, der. 

Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara 1989, I, 105. 
25) İbn Meymun, GP, c. II, II-13,25,26, s. 281-285,327-330,330-332. 
26) Leo Strauss, "How to Begin to Study the Guide of the Perplexed", The Guide of the Perplexed: With 

an İntroductory Essay, the University of Chicago Press, Chicago and London 1963, s. Ixxv. 
27) Weber, Felsefe Tarihi, s.145. 
28) Jthamar Gruenwald "Maimonides' Quest beyond Philosophy and Prophecy", Perspectives on Ma

imonides: Philosophical and Histarical Studies, ed. Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell & Co. 
Ltd., London 1996, s. 141-157; Farabi, el-Medinetü'l-Ffızıla, çev. Ahmet Arslan, Vadi Yay., Anka
ra 1997, s.99-J12. 

29) İbn Meymun, (Moses Maimonides), The Guide of the Perplexed I-II, ed. Sholomo Pin es, the Uni
versity of Chicago Press, Chicago and London, 1963, GP, c. II, II-8,13,14, s. 267, 281-285, 285-
289. 
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siyaset alanlanndaki düşüncelerinin kabul edilebilirliğini eserlerinden alıntılar yaparak 
kullanır. Ancak alemin kıdemi gibi metafizik konularda Yahudi din adamı kimliği ağır 
basar, zaman zaman İslam filozoflan veAristoteles'den aynlır. Onların yanlış sonuçlara 
vardığını ise yine Aristoteles'in mantığını kullanarak yapar30. O, Aristoteles, Farabi , 
İbn Sina .ve İbn Rüşd'ün, zaman zaman bazı spekülatif konulara ginnelerini eleştir. 
Aristoteles gibi filozofların bütün evreni yasalanyla kavrayacak genel bir fiziğin oldu
ğunu iddia etmelerinin yanlışlığı üzerinde durur. İbn Meymun Özellikle bilgimizin ayal
tı alemiyle sınırlı olduğunu, Kamer feleği ve onun üstünde olanlarla ilgili söylenebile
cek her şeyin sezgi ve tahminden öte bir anlam ifade etmediğini kesin bir dille açıklar31. 

O'na göre gerçek fılozofve bilim adamları; insan bilgisinin kendisini götürebileceği 
yere kadar gider ve asla oradan ileri geçmez. Zira insan aklı, sınırlıdır duyu verilerinin 
algılanımları doğrultusunda eylem yapar32. Metafizik konular ise soyut önermelerin hü
küm sürdüğü spekülatif ve rasyonaliteden uzak alanlardır33. Ne var ki, metafizik prob
lemierin konu edilınemesi hususunda çok yoğun çaba sarf eden filozof, tüm bu uyarıla
ona rağmen kendisini de tartışmalara ginnekten alıkoyamaz34. 

Ortaçağ İslam düşünürlerinin problem olarak ele aldıklan konuları İbn Meymun' un 
felsefi içerikli eserlerinde de görmek mümkündür35. Felsefe-din ilişkisi bağlamında Ya
hudi dini ile felsefe arasında içten bir bağlantı kurarak, felsefe ile dinin uzlaşacağını iki
sinin de aynı dağrolara işaret ettiğini göstermeye çalışir36. Belli başlı konulan arasında 
her şeyden önce Tann problemi vardır. Tanrı 'nın bilinebilirliği, özü, sıfatları, fıilleri, ya
ratması, Tann-alem ilişkisi uzun uzadıya irdelenir. Daha sonra varlık, peygamberlik ve 
ahlak üzerinde yoğunlaşır. Bunları yaparken de özellikle İslam düşüncesi ile etkilendiği
ni açıkça belirtmekten çekinmez37. 

Aristoteles'den sonra İbn Meymun'un takdir ettiği en önemli filozof Farabt'dir. 
O derece etkisi altında kalmıştır ki, yaklaşımlarında, metotlarında, açıklama şeklin

de, konulan formüle etmede hep onun tarafından yönlendirilmiştir38. Samnel İbn 

30) İbn Meymun, GP, c. I, I-5 s.29; GP, c. II, II-14, s.285-289; Leo Strauss, "How to Begin to Study 
the Guide of the Perplexed", s. Iv. 

31) İbn Meymun, GP, c. II, II-22, s. 318-319; GP, c. II, II-24, s. 325-327. 

32) İbn Meymun, GP, c. I, I-31,32, s. 65-67, 68-70. 

33) İbn Meymun, GP, c. I, I-72, s. 193; GP, c. II, II-3, s. ~4. 

34) İbn Meymun, GP, c. I, I-68, 72, s.164-166, 184-194. 

35) Majid Fakhry, A History of lslamic Philosophy, Colombia University Press, New York-London 
1970, s.297. 

36) Joseph A. Buijs, "Tiıe Philosophical Character of Maimonides' Guide -A Critique of Strauss' İn
terpretation", Maimonides: A Col/ection of Critica/ Essays, ed. Joseph A. Buijs, Univ. of No tre Da
me Press; Notre Dame-Indiana 1988, s.61. 

37) Kraemer, "Introduction"; s. 2-9; Alfred L. Ivry, "Neoplatonic Currentsin Maimonides' Thought", 
Perspectives on Maimonides: Philosophica/ and Histarical Studies, ed. Joel L. Kraemer, Vallenti-
ne Mitchell & Co. Ltd., London 1996, s.ll5-138. -

38) Shlomo Pines " The Philosophıc Sources of The Guide of Perplexed ", The Guide of the Perplexed: 
With an lntroductory Essay, the University of Chicago Press, Chicago and London 1963, s.I xxviii. 
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Tibbon<*>•a yazdığı mektubunda Farabi'ye olan bu büyük hayranlığım da açıkça ifade 
etmiştir. Söz konusu mektubunda Grek ve İslam düşünürlerinin genel bir değerlendirme
sini yapar. Öğrencisine, Aristoteles'in eserlerinin yeterince kavrarrabilmesi için; İsken
der Efrodisi, Themistius ve İbn Rüşd'ün şerhlerinden başka eser okurnamasım tavsi
ye eder. İslam fılozofları ile ilgili olarak ise; "Sana söylüyorum, Mantık üzerine çalışma
lara gelince, yalnızca Ebu Nasr el-Farabf'nin eserleriQe çalışılmalı. Onun tüm eserleri 
kusursuz mükemmelliktedir. Yalnızca onlar üzerine çalışıp onları anlamalısın. Çünkü O 
büyük bir adamdır. Ebu Nasr el-Farabl' nin eserlerine nisbetle İbn Sinrı'nın eserleri o 
kadar güzel değildir. Onlara bazı itirazlar olabilir. Keza Abu Bakr al-Sa'igh (İbn Bac
ce) 'de büyük bir filozoftur. Onun eserlerinin tümünün de standartları yüksektir. "39• Ay
nı şekilde O, mektubunda devamla; Ebn Bekr er-Razi'nin ve İshak İsraili'nin kitapla
nndan bir yarar sağlanamayacağını belirtir. Her iki yazarla ilgili olarak kanaati, onların 
fılozof olarak değil fizikçi olarak değerlendirilmesi yönündedi.J40. 

Ebu Bekr er-RazFnin, ilahiyat isimli kitabını okuyan İbn Meymun; bu kitabı; iğrenç, 
çılgın ve cahilce öğretiler içeren bir eser olarak görür. Çünkü Razi evrende haynn değil, 
şerrin hakim olduğu inancındadır. İbn Meymun ise Kötülük problemini tartışdığı bölüm
de düşüncesini çok açıkça ifade eder : "Tanrı ve Tanrı' dan s udur eden her şey mutlak 
hayırdır. Bunda da şüphe yoktur ... "41. -

Farabi doktrininde; Faal akıldansudur edenfonnları hem insan zihni hem de madde 
ve fiziki cisimler algılar42. İbn Meymun, Farab!'nin bu görüşünü hiçbir değişiklik yap
madan, tamamı ile üstlenir. Faal aklın işlevi ile ilgili bu düşünce fizik ve psikolojisinde 
temel önem. arz eder43. 

Pines, İslam fılozoflarımn, İbn Meymun 'un düşünce sisteminin oluşumundaki yeri
ni belirlemeye çalışır. ·O'na göre İsllim düşünürlerinin etkisi o derece açıktır ki bunu 
tartışmak bile anlamsızdır. Pines yaptığı değerlendirmede özetle şunları belirtir; 

İbn Meymun, teorik billınıerden, politik bilimiere kadar her konuda Farabi tarafın
dan yönlendirilmiştir. İbn Sina'nı~ özellikle metafizik ve peygamberlik teorilerini, İbn 
Meymun 'un İbn Sina doktrinine bulaştığı iki alan olarak kabul eder. İbn Sina negatif te
olojinin uygulanması, mahiyet-öz aynmı, farklı peygamberlik teorisi veTann'ya ibadet 
teorisi konularında İbn Meymun'u etkilemiştir. İbn Rüşd'üri doğrudan veya dalaylı bir 
etkisinin olup olmadığını ise, tartışılması gereken bir konu olarak değerlendirir44. 

*) Moses b. Tibbon, (1240-1283) İbn Meymun'un DelaJetü'I-Hairin isimli kitabını Arapça'dan İbra-
nice' ye Çeviren öğrencisi. 

39) Broadie, "Maimonides", s. 725. 

40) Pines ,"The Philosophıc Sources of The Guide of Perplexed ",s. Ix. 
41) İbn Meymun, GP, c. II, III-12, s. 442. 

42) Farabi, Me'ani'l-akl, Fiiriibl, çev., Hilmi Ziya Ülken-Kivamettin Burslav, Kanaat Kitabevi, tsz. s. 
199-206. 

43) Pines, a.g.m., s. Ixxxii-Ixxxiii. 

44) Pines, a.g.m., s. Ixxviii-cxiii; H. Austryn Wolfson, Kettim Felsefe/eri, çev. Kasım Turhan, Ki tabevi 
Yay., İst., 2001, s.35. 
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İnsan ıildının bazı nedenlerden dolayı yetersiz olsa bile, eşyanın hakikatini ve dini 
emirlerin hikmetini araştırabilme yetisine sahip olduğu, kanaatini taşıyan İbn Meymun, 
Musa ve diğer peygamberleıjn şeriatlarıyla çelişik olduğunu gördüğü konularda rasyo
nalist düşünceyi bırakır, dini düşüneeye tabi olurdu: Rasyonalist olarak algılamadığı di
ni düşünceleri de açıklamaktan kaçınır ve insan zilıninin bu tür konuları gerektiği gibi 
kavrayamaya~ağını iddia ederdi. Bu tutumu nedeniyle önceleri İslam fılozoflarının ma
ruz kaldığı çok sert tepkilerden bir dereceye kadar kendisini kurtarabilmişti.J45. İbn Mey
mun, Farabi ve İbn Sina'nın İslam ve felsefe arasında yapmak istediği sentezi Yahudi di
ni ile felsefe arasında yapmanın gayreti içerisinde olmuştur. Ona göre, doğru bir şekilde 
anlaşılan din ile gerçek felsefe arasında; doğru inançla, hakiki bilgi arasında hiçbir gö
rüş aynlığı ve çatışma yoktur. O, Farabi ve İbn Sina'nın; aynı hakikatİn farklı biçimler
de ifadeleri olmalarından dolayı, felsefi düşüncenin sonuçlarıyla İslam öğretisi arasında, 
tam biruyum olduğu tezlerini, kendi payına İslam yerine Yahudiliği koyarak tamamen 
benimser gözükmektediJ:46. 

Felsefe ile dinin birbirlerine yakınlığı, Yahudi dininin rasyonalite ve ussallığa sahip 
olduğu düşünceleri, Delaletü'l-Hairfn'de sıkça dile getirilir. İbn Meymun, bu eserinde; 
Tevrat'da açıklanan inançlar ve emirlerin, bir takım dogmalardan ve akılcı olmayan di
ni öğretilerden meydana gelmediğini, bunların aynı zamanda anlaşılır ve ispat edilebilir 
olduklarını göstermeye çalışır. Meşhur Yahudi tarihçisi Paul Johnson, onda ki bu dü
şüncenin oluşumunda, İslam filozoflarından ziyade kendisinden önceki Yahudi alimi Sa
adiah ben Josepb(*)'den cesaret alınış olabileceği ihtimali üzerinde durur47. Ne var ki, 
Onun bu iddiası, De[[iletü'l-Hairfn dikkatle incelendiğinde pek de doğrulanamamakta
dır. Çünkü orada birçok konuda İslam fılozoflarına atıflarda bulunulmasına rağmen, Sa
adiah ben Joseph'den yararlandığına dair, herhangi bir ima dahi mevcut değildir. 

Din ile felsefeyi bir gerçeğin iki ayn izah tarzı olarak değerlendiren ve aralarında hiç
bir çelişki ve düşmanlık olmadığını bildiren İbn Meymun48, yanlışlık ve çelişki olduğu
nu ileri sürmenin her iki sistemin yanlılarının hatalı değerlendirmelerinden kaynaklandı
ğını belirtir. Bu doğrultuda O, özellikle Kitab-ı Mukaddes'in mecaz! anlatımlarla dolu 
olduğunu bunların da zahiri ifade ediliş şekilleriyle yorumlanmasının kişiyi hataya sevk 
edeceğinin bilinmesini. ister49. Kutsal kitabın kullandığı din dili (religious language) ile 
halkın kullandığı günlük dilin (ordinary language) arasında farklılıklar olduğunu vur
gular. Gazall ve İbn Rüşd'e kadar birçok İslam düşünürünün uyardığı gibi, günlük dille 

45). Johnson, A History of the Jews, s. 192. 

46) Pines ,"The Philosophic Sources of The Guide of Perplexed", s. I xxviii;AhmetArslan, islam Fel
sefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara 1999, s.143. 

*) Saadiah ben Joseph, 882-942, tarihleri arasında Mısır'da yaşamış, bir Yahudi fılozofudur. Temel 
eseri İman ve.Jlim (Glauben u. Wissen)'de Yahudi dininin kurallannın akla uygunluğunu ispat et
meye çalışmıştır. Bkz. Karl Vorlander, Felsefe Tarihi 1-11, s. 280. 

47) Johnson, A History of the Jews, s. 191. 

48) Moses Maimonides, (İbn Meymun), Maimonides' Introduction to His Commentary on the Misfl!lh, 
tras. And annotated by Fred Rosner, Jason Aranson, Ine. Nortvale, New Jersey, London 1995, s. 99. 

49) İbn Meymun, GP, c. I, Giriş, s. 5-20. 
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dine yaklaşımın Tecsimi dağuracağından emindir. Kutsal kitaplarda mecazi dil (figura
tive language) kullanılmış olmasını ise sıradan halkın hakikatleri kavrayabilmesi için 
mecazi ve tasvir edici yorumlara ihtiyaç duymalan olarak belirtir50. 

Kutsal kitaplarda halkın çoğunluğunun anlayış düzeyine uygun bir dil kullanılır, ya
ni bir takım allogorik ve tasviri ifa~elerden yararlanılır. İslam felsefe geleneğinde de
ğerlendirildiği gibi; halk, eşyanın ve dinin ifade ettiği doğruları, yorum yapabilme yete
neğinden oldukça uzaktır. Zira onlar işin incelik ve zÖrluğunun farkında olmadıklan gi
bi, kendilerinde olması gereken bilimsel ve ahlaki yetkinliğe de sahip değillerdir51. 

İbn Meymun dinin ifade etmek istediği hakikatierin yeterince anlaşılabilmesi için iHi
hiyat ilmine sahip olmanın yanı sıra iyi bir gramer bilgisine ve felsefi bilgiye sahip ol
manın gerekliliği üzerinde durur. Aksi takdirde akıl ile vahyin lafızlarının zahiri yorum
laması yapılırken, ortaya çıkabilecek çelişkilerin okuyucuda iki yanlış fıkrin oluşumuna 
sebebiyet verebileceği, tehlikesine dikkat çeker. Kutsal kitabın manalan üzerinde bütün
cü! ve tutarlı düşünme çabası içerisinde olan kişi, ayetlerdeki isimlecin müşterek, ( equ
ivocal) müstear (metaphorical) ve müşekkek (amphibolous) gibi deHilet ettikleri an
lamların bilgisinden yoksun ise öncelikle rasyonel düşünceyi elde edernemenin sıkıntı
sını yaşayacak ve kutsal metinlecin akıl ile uyumlu olmadığı inancına varacaktır. Veya 
kendi zihninin bozuk olduğunu kendisini tutarsız ve yanlış sonuçlara ulaştırdığını düşü
nerek aklı için hiç ~e hoş olmayan çıkarımlarda bulunacak52. 

Yahudi dinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve Yahudi toplumunda derin bir şekil
de yerleşmiş olan AntropomorflZDlin izale edilebilmesinin yegane yolunun mantık ilmi 
olduğunda şüphe etınez. Yahudilerin rasyonel birTann tasavvuruna sahip olabilmesi için 
çok önemli çabalar sarf eden ve bunda da başarılı olan İbn Meymun'un kuşkusuz ki ana 
dayanağı, büyük Türk İslam düşünürü Ebu Nasr el-Farabi'nin Mantık İlınine dair yazdı
ğı eserleridir. Çağdaşı İbn Rüşd'ün Antropomorfık terimierin kullanılmaması ile ilgili 
açıklamalannın da tesiri olduğu inkar edilemez53. 

İbn Meymun akıl ile nakil arasında yakın bir ilişki bulunduğunun birinin diğerini 
nakzetmeyeceğinin ısrarlı savunucusudur. Kitab-ı Mukaddes'de akla aykırı görünen ifa
delerin mecazi anlamda kabul edilmesi gerektiğini, müteşabih ayetleri te'vil etınenin 
tenzihe uyma gayesi itibariyle bizzat dinin icabı olduğunu belirtir. Aksi takdirde beşeri 
özellikleri olan bir Tann kabul etmek gerekir ki bu da dinin kendi öğretisine temel esp
risine zıttır. Mecazi olarak değerlendirilmesi gereken Tann'nın eli, yüzü, konuşması, gi
bi Tevrat ayetlerinin nasıl yorumlanması gerektiğinin izahını Delii[etü'l-Hfiirfn'in birin
ci cüz'ünde bol örnekleri ile açıklamıştır. Tüm kitabın üçte birini oluşturan söz konusu 

50) Leaman, Moses Maimonides, s. 24-25. 

51) İbn Meymun, GP, c. I, I-34, s. 72-77. 

52) İbn Meymun, GP, "Giriş", c. I, s. 5-6. 

53) Aıt)mr Hyman, "Maimonides on Religious Language", Perspectives on Maimonides: Philosophi
cal and Histarical Studies, ed. Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell·& Co. Ltd., London, 1996, s. 
175-179. 

1 
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cildin büyük çoğunluğu Antropomorfık Tann düşüncesinin tutarsızlığını ortaya koyma:. 
ya yöneliktir54. 

Tann'nın bir olduğunu ve zatında çokluk barındırmadığını belirten İbn Meymun; 
Tann'nın birliğinin evrendeki diğer biriikiere de benzemediğini ifade eder. Zira evren
deki birliklrtr birçok parçadan oluşur veya cüzlere aynlabilir55. Tann düşüncesinde Hi
rab! ve İbn Sina ile benzerlik gösteren İbn Meymun, Tann'nın sıfatıarını yorumlamada 
da İslam filozoflarının yöntemini kullanır. Sıfatİarı zat! sıfatlar ( essential attriutes) ve 
subiiti sıfatlar ( accidental attributes) olarak değerlendirir. Varlık, hayat, ilim gibi sıfatlar 
zat!, kızmak, merhametetmek gibi sıfatları subil.ti sıfatlar olarak kabul eder. O, bu özsel 
sıfatıarın Tann 'ya izafe edilırtesinde olumsuz (selbi) bir dille, yorumlama yapılmasının 
gerekliliğine inanır. Selbi yorumlama ile biz ancak Tann 'nın ne olmadığını bilebiliriz, ne 
olduğunun bilinmesi ise mümkün değildir. Tann'nın subil.ti sıfatıarına gelince onlar, ey
lem sıfatları (attriutes of action) olarak vasıflandınlır56. 

Deliiletü'l-Hiiirfn'de din felsefi bağlamında, Yahudi monoteizminin ve Tevrat vah
yinin üstünlüğü vurgulanmış, bu noktalarda ileri sürülen eleştirilere cevaplar verilmiştir. 
Hıristiyanlığın teslls inancı, Hıristiyan ve Müslümanlar tarafından savunulan Musa şeri
atının ve İsrail oğullarının seçilmişliği konularının, hükınünün olmadığı yönündeki gö
rüşler, fanatikçe tenkit edilmiştir. Bu konulardaki Tevrat ayetlerinin tartışmasız bir şe
kilde üstünlüğü benimsenmiş ve objektif yaklaşımdan oldukça uzaklaşılmıştır57. 

İbn Meymun, eserlerinde bir konuyu irdelerken zıt düşünceleri, karşıt fıkirleri değer
lendirerek daha doğru sonuçlar elde etmenin gayreti içerisindedir. Ancak O ulaşmak is
tediği hususlarla ilgili olarak herhangi bir şey ispat ettiğini düşünmemektedir. O varmak 
istediği sonucun doğruluğunu kesin bir şekilde ortaya koyamamaktadır; çünkü onun te
mel öncüileri kesin doğru değildir. Esasen ona göre, özellikle metafizik konularda mut
lak doğruluktan bahsetmek abesle iştigal etmektir. Bu düşünceden hareketle yapabilece
ği tek şey, kendi görüş açısının akla uygunluğunu savunmak ve diğer karşıt düşünceleri 
reddetmektir ki; bu da bir tür diyalektik tartışma yöntemidir58. 

O, bürhiml neticelere varahilrnek için ç~k değişik düşüncelerin de doğru olabileceği 
inancıyla hareket edilmesi, yani bilimsel şüphenin daima göz önünde tutulmasının ge-
rekliliğine inanır. · 

54) Salo Wıttmayer Baron, A social and Religious History of the Jews, volume: VI, Si!cond Edi tion, 
. Colombia University Press, New York 1958, s.l41-148; Hilmi Ziya Ülken, islam Düşüncesi, İstan

bul Edebiyat Fak. Yay., Rıza Koşkun Matbaası, İst, 1946, s. 31-32. 
55) Broadie, "Maimonides", s. 727. 

56) İbn Meymün, GP, c. I, I-58, s.l34-135; Arthur Hyman, "Jewısh Philosophy in the lslamic World 
", History of İs/amic Philosophy, vol.: 1 ed. Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leamen, Routledge, 
London and New York 1996, s. 688. 

57) İbn Meymun, GP, c. Il, II-39, s.378-381; Hyman, "Jewısh Philosophy in the Islamic World", s. 
689. 

58) Leaman, a.g.e., s. 97. 
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O'na göre bir kimse şüpheli şeylerin karşılaştınnasıru yapmalı ve onlardan en az şüp
heli olana itibar etmelidir. Ancak karşılaştınnayı yapacak olan kişinin objektif bir tavır 
sergileyebilmesi için kişisel arzu ve menfaatlerinden uzaklaşması gerekir. Aksi takdirde 
rasgele önermelerden doğru sonuca varmak isteyen kimse, arzularının esiri olan bencil 
bir kişi olarak, hatalı sonuçlar elde eder59. Öğrencilerine yaptığı uyarılarda ise matema
tik, astronorİıi, mantık ve iliiliiyat bilgisine sahip olmalarının yanı sıra kelfuncıların gö
rüşlerini de öğrenmelerinin onları doğru bilgiye götüreceğini belirtif60. 

Farabi gibi İbn Meymun' da Kelfuncılara karşıdır. Her iki düşünürde felsefe ile kelfun 
arasında ki farklılıklar üzerinde durmuştur. Bu aynrrun ·temel nedeni bir filozof hakikati 
araştınrken problemlere, objektiflik ve açık fıkirlilikle yaklaşır. Kelfuncı ise öncüllerini 
dini öğretiden alır ve dinsel inançların savunuculuğunu yapar. Filozoflar felsefi öncül
lerle hareket ederken, kelfuncılar kendilerini dini metinlere verirler. Bu durum felsefenin 
özgür ve eleştirici tutumuna; evreni bizzat kendisi bakırnından bilme gerçeğine aykınlık 
göstermekte idi. Kelfuncılar felsefeye tamamen ters düşen bir tarzda evrenin ne biçimde 
olduğu ile değil; ne biçimde olması gerektiğiyle uğraşan insanlardır. Onlar bir takım din
sel ilkeleri öncül olarak kabul ettiklerinden dolayı, evreni olduğu gibi değil, dini öncül
lerini doğrulamak için, dinin öğretilerinde sunulduğu şekliyle incelerler61. 

Farabi'nin yaşadığı dönemde kelfun denilince akla gelen Mutezili düşünce idi. Fakat 
Farabi, ile İbn Meymun arasında geçen yaklaşık üç yüz yıl içerisinde Mutezilller ente
lektüel güçlerini kaybettiler, yerlerini felsefeye daha şiddetli meydan okuyan Eş'ari ke
lfuncılanna bıraktılar. Bu Eş'ari okulunun en büyük temsilcisi ise Gazali olmuştur62. İbn 
Meymun, Farabi'nin kelfuncılara ait tahlilini referans olarak kabul eder. Fakat O Farabi 
gibi Mutezili kelfunı kiritize etmemiştir. Çünkü kelfunın nerdeyse Eş'arilikle özdeşleşti
ği yıllarda, Mutezill doktrinleri hedef almak, pek de uygun olmazdı. Zira O tarihin belli 
bir dönemine saplanıp kalan (anachronistic) ve yaşadığı dönemin problemlerine duyar
sız olan, bir filozof değildi63. 

Delô.letü'l-Hiiirfn'i İngilizce'ye çeviren Shlomo Pines, yaptığı çevirinin giriş maka
lesinde; İbn Meymun'un kelfuncılarla birçok konuda polemiğe girmesinin ve onları şid
detle eleştirmesinin arka planında Farabi'nin etkisi olduğunu açıklar. Pines, Farabi'nin 
kayıp olan, al-Mevcudat al Mutagayyire isimli eserinin İbn Meymun 'un Kelfun karşıtı 
olmasında, temel etken olduğu görüşündedir. Ona göre, bahsedilen eserden İbn Bacce ve 
İbn Rüşd'de yaralanrruştır64. 

59) İbn Meymun, GP, c. Il, 11-23, s.321. 

60) Leaman, a.g.e., s. 9-10. 

61) Warren Zev Harvey, "Why Maimonides was not a Mutakallim", Perspectives on Maimonides: Phi
losophical and Historical Studies, ed. Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell & Co. Ltd., London, 
1996, s. 105; Arslan, Islam Felsefesi Üzerine, s. 37-38; Hyman, "Jewısh Philosophy in the Islami c 
World", s. 688. 

62) Pines, '"The Philosophıc Sources of The Guide ofPerplexed", s. I xxxiv. 

63) Pines, a.g.m., s. I xxxiv; Ali Sami en-Neşşar, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu-I, çev. Osman 
Tunç, İnsan Yay., İst., 1999, s. 101. ' 

64) Pines ,"The Philosophic Sources of The Guide of Perplexed", s. I xxxiv. 

ı 
ı 
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Olgunluk çağlannda yazmış olduğu temel felsefi eseri, Delaletü'l-Hô.irfn (The Gu
ide of the Perplexed)'dir. Kitapta, bir problem ele alındığında çoğunlukla Antik Yunan, 
İslam ve Yahudi düşünceleri karşı karşıya getirilir ve yorum yapılarak bir sonuca varma
ya çalışılır. İbn Meymun bazen bir cümlede birbiriyle alakasız konulara girerek, adeta 
kurmağa çalı.ştığı sistem, sistemsizliğe dönüşür ve bir düzensizlik sergiler. Bu durum 
eserde akıcılığın kaybolmasına neden oluti5. Delô.letü'l-Hô.irfn'i okuyan uzman bir kişi,:. 
kitapta sergilenen düzensizliğin bilinçlice yapıldığının farkına varı.fi6. Bu durum İbn · 
Meymun'un Kullandığı çelişki yöntemidir>?. Anlatımlannda mecaz, kinaye, karmaşık 
ve birbiriyle çelişen ifadeler görülür. Bunun en önemli nedeni, doğruluğu, avaının inan
cı için (aynı zamanda filozofun rabatı için de) tehlike arz edebilecek çetin bir konuyu tar
tışmak, böylece onun gizli kalmasını sağlamaktıti8. İbn Meymun eserlerindeki mahrem 
ve muğlak felsefi konulann halkın önünde tartışılmaması için ikazda bulunur. Yahudi şe
riatında yer almayan ancak Delaletü'l-Hô.irfn'de açıklanan konulann, bilge olmayan bi-
risi tarafından açıklanması ve halk ile tartışılmasını yasaklati9. . 

3. Eserleri 

Pek çok konuda önemli eserler veren İbn Meymun' un eserlerini üç ana başlık altın
da toplamak mümkündür: 

3.1. Yahudi Şeriatı ve hukuku ile ilgili eserleri 

- Kitabü's-Sirac. Hazreti Musa'dan itibaren Yahudi toplumunda oluşmuş olan sözlü 
dini gelenek Mişna isimli kutsal şeriat kitabında toplanmıştır. İbn Meymun, Kitabü's-Si
rac'ında son derece muğlak bir ifadenin hakim olduğu Mişna'yı açıklamaya çalışır. İlk 
büyük yapıtı olarak kabul edilen bu eseri 23 yaşında yazmaya başladı, yaklaşık 10 yıl 
içerisinde 1 168 yılında tamamlamıştır. Bu eserde arkeoloji, ilahiyat, biyoloji ve fizik bil
gisine sık sık başvurularak, kutsal metinlerin içerisinde yer alan sözcük ve cümleler, tek 
tek açıklanır. Eserin en çarpıcı yönü Miş na' da değinilen genel felsefi ve dini sorunlarla 
ilgili bir dizi sunuş yapılmasıdır. Bu denemelerden birinde günümüz Yahudi'lerince de 
çok önemsenen ve Museviliğin temel prensipleri olarak kabul edilen 13 inanç esaslan
nı, dolayısıyla Yahudi dininin amentü'sünü özetlemiştir70. 

65) Pines, a.g.m., s. IVİİ. 

66) Aviezer Ravıtzky, 'The Secrets of the Guide to the Perplexed: Between the Thirteenth and the 
Twentieth Centuries", Studies in Maimonides, ed. Isadore Twersky, Harvard University Press, Lon
don 1990, s.161. 

67) Pines, "The Philosophıc Sources ofThe Guide ofPerplexed", s. lviii. 

68) Leaman, Ortaçağ Islam Felsefesine Giriş, s. 84; Leaman, Moses Maimonides, s. 6. 

69) İbn Meymun, GP, c. I, 1-34, s. 71-74; GP, c. I, 1-71, s.175-177; Ravıtzky, 'The Secrets of the Gu
ide ... ", s. 159. 

70) Muhammed zahid el Kevserl, "Takdimet'ül Ki tab", Tebriz! Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi ekr b. 
Muhammed, Şarhu'/-Mukaddemati/'1-Hams ve'/ lşrun min Deliiletü'l-Hii'irln, thk. Muhammed. 
zahid el-Kevseri, Kahire 1993, s. 12; Hüseyin Atay, İbn Meymun, Deliiletü'l-Hiiirfn, "Önsöz", thk. 
Hüseyin Atay, AÜ ilahiyat Fak. Yay., Ankara 1974, s. XII. 

. i 
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- kitabii'l Fera'iz. Mişna Tora'nın yazımından önce kaleme alınmıştır. Eser Mişna 
Tora'ya bir hazırlık niteliğinde olup, Yahudi şeriatı ile ilgili hükümleri açıklar. Halkın 
kolayca aniayabilmesi için eser Arapça yazılmıştır11. 

- Mişna Tora (Tesniyet et-Tevrat). "Tevrat'tan sonra gelen ikinci kitap" veya "Tev
rat'a yeniden bakış" gibi anlamlara geldiği konusunda değişik görüşler vardır. Bu eser, 
Tevrat'ın şerhi ve tefsiridir. İbn Meymun 14 ciltten oluşan eseri duru bir İbranice ile ka
leme almış ve bütün Yahudi şeriatı ile kendi öğretisini büyük bir başarıyla sistemleştir
miştir. Yaklaşık on yıl içerisinde yazdığı bu eseri 1180 tarihinde tamamlamıştır. Düşünür 
bu kitapta Talmud'un içerdiği birçok nakilleri mürnasil İslam kitaplarında olduğu gibi, 
konu sırasına göre ve usul çerçevesinde fasıliara aynlmış olarak ele almıştır. Aynı za
manda Meşşai felsefesinden elde ettiği mantık kurallannı da bu esere yansıtmıştır. Üslfi
buyla daha sonraki benzer çalışmalar için örnek oluşturmuş, getirmiş olduğu akılcı tu
tumla diğer Yahudi alimlerini de derinden etkilemiştir n. 

Düşünürün Yahudi şeriati ile ilgili zikredilen temel eserlerinin yanı sıra dar kapsam
lı üç kitabı daha vardır. Bunlardan Kitab al-şera'i (Sefer ha-mitsvot) Yahudi şeriatı ile 
ilgili hükümleri içerir. Halkın şer'i bilgilerden yararlanması için Arapça olarak kaleme 
alınmıştır. Makale'ji't-Tevhid adlı eserinde Tanrı'nın birliği ve halkın dini konulara Ant
ropomorfık yaklaşımlarının yanlışlığı açtİdanmaya çalışır. Bu kitabın İbranice tercüme
si on dördüncü yüzyılda yapılmıştır. Diğer bir eseri ise Filistin Talmud'undaki dini emir
leri özetleyen Hilhot ha-Yeruşalmi (Kudüs yasaları)'dir. Değişik ülkelerde yaşayan Ya
hudi topluluklarının dini konularda sordukları sorulara karşılık gönderilen hacirnli mek
tuplar da vardır. Bunların en meşhunı Risalet Yemeniyye (Epistle to ~men)'dir13. 

3.2. Felsefe ve keUim ile ilgili eserleri 

- De!a/etii'l-Htlirfn. İbn Meymun 'un felsefi düşüncesini yansıtan en meşhur eseridir. 
Öğrencisi Yusuf İbn Aknin için kaleme aldığı bu eseri, 1186-1190 yılları arasında yaz
mıştır74. Kitap üç bölüm halinde ve otuz sekiz konudan oluşmaktadır. Düzensiz ve muğ
lak bir anlatım kitabın hemen her bölümünde kendini gösterir. 

Temel gayesi, Yahudiliğe daha ussal bir felsefi düşünce ile yaklaşımı temin etmekti. 
O bu kitabını sıradan halk için değil, felsefeye az çok aşina olan fakat felsefenin Yahudi 
şeriatıyla nasıl uzlaştınlabileceğini bilemeyen kimseler için yazdı75. Bu yapıtında dinle 
bilim arasındaki çelişkilerden şaşkına dönenlere kılavuzluk etmeye çalışmıştır76. Özel-

71) Atay, "Önsöz", s. XIV; Çağncı, a.g.m., s. 196. 

72) Barbe, Tarih-i Felsefe, s. 282-283; Johnson, A History of the Jews, s.186; Kevseri, '"Takdimet'ül Ki
tab", s. 14. 

73) Gerald J. Blıdstein, "Where Do We Stand in the Study ofMaimonidean Halakhah", Studies in Ma
imonides, ed. lsadore Twersky, Harvard University Press, London, 1990, s. 18-25; O'leary, ls/dm 
Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, s.159-160. 

74) Atay, "Önsöz", s. XV; Johnson, A History of the Jews, s.l86. 

75) Leaman, Ortaçag İslam Felsefesine Giriş, s. 22-23. 

76) Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, s.262. 

1 
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likle Yahudi .filozoflar, İslam düşüncesinden açık bir şekilde etkilenen bu esere oldukça 
temkinli yaklaşmışlardır. Eser Yahudi düşünce hayatında çok itibar görmüş bilhassa on 
üçüncü ve on dördüncü yüz yıl filozoflannca yoğun bir şekilde kritize edilmiştir. İbn 
Meymun' un kitapta sergilediği rasyonalist tutum, Ortaçağ Tevrat yorumculan için, bir 
inkilil.p niteliğindedir. Onlar da din bilimlerinin yanı sıra diğer bilimleri ve felsefeyi öğ-:: 
renme ihtiyacı hissettiler77. 

-Makale fi sınli'ati'l-mantık. Mantık ilmi üzerine yazılmış olan bu eser, İbn Mey
mun'un felsefi sistemine bir giriş olarak kabul edilir. İbn Meymun'un gençlik yıllannda 
yazmış olduğu bu kitap hakkında, Mübahat Türker şu tesbitte bulunur: "Farabi'nin İbn 
Meymun üzerinde yapmış olduğu tesiri, cümlelerine varıncaya kadar, doğrudan doğru
ya gösteren bir vesika ... "78. 

- Makale ani'l-b'as. Ölümden sonra dirilme ve keyfiyeti hakkında bilgiler içeren 
eser, daha önce telif edilmiş Miş na To ra' da, ahirette cisimlerin dirileceğine dair açık ifa
deler kullanılmadığı, yönündeki eleştirilere bir cevap niteliğindedir79. 

- Thamaniyah Fusul. Eserde ahlak ile ilgili konular sekiz başlık altında ele alınmış
tır. Kitap, İbranice'de Shemonah Perakim olarak isimlendirilmiştir. · 

3.3. Tıp ile ilgili eserleri 

Abbe Barbe, İbn Meymun'un tıp ilmine dair 18'i aşkın kitap yazdığım belirtir. Bun
lardan bazılan Bokrat, Calinus ve İbn Sina gibi eski hekimlerin kitaplannı tercüme ve 
özet şeklindedir, bazılan ise kendisine aitdir. Eserler Arapça yazılmış ve hepsi Latince 
ve İbranice'ye tercüme edilmiştir. Barbe, kitaplann asıl nüshalannın mevcut olmadığını 
da açıklar80. Johnson ise, İbn Meymun'un tıp konusunda yazmış olduğu eserlerden yal
nızca on tanesinin günümüze kadar ulaştığını·belirtir81. 

Kişinin sağlıklı bir hayat sürmesindeki faktörleri açıklarken, özellikle ruh-beden iliş
kinin önemi üzerine dikkatleri çekmesi, İbn Meymun'un dünya tıp literatüründe meşhur 
tıp otoritelerinden birisi olarak kabul edilmesine neden olmuştur82. 

-Makale fi tedbiri's-sıhha el Efdaliyye. Selahaddin-i Eyyubi ve oğullannın özel dok
torluğunu yaparken Selahaddin'in oğluMelik el- Efdal için yazılmıştır83. Kitapta uygun 
diyetler, kişisel hijyen ve yaşamda elde edilecek haziann sının gibi konular açıklanır84. 

77) Barbe, Tarih-i Felsefe, s. 283; Hyman, "Jewısh Philosophy ... ", s. 684-695. 
78) Mübahat Türker, "Giriş", İbn Meymun, Makale fi sınfl 'ati'l-mantık, çev. ve thk. Mübahat Türker, 

ADTC Fak. Der., sayı: 1-2, Ankara 1%0, XVIII, 12. 
79) Atay, "Önsöz", s. xv, 
80) Barbe, Tarih-i Felsefe, s. 282. 

81) Johnson, A History of the Jews, s. 186. 

82) Johnson, a.g.e., s.187. 

83) Cari Brockelman, Geschichte der Arabıschen Literatür, Vol.:!, E. J. Brill, Leiden 1943, s. 645. 

84) Johnson, a.g.e., s. 186. 
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- Kitiibü' 1-Fusf11ii .fi 't-tıb. ll 87-1990 tarihleri arasında yazılmış tıbba dair en önemli 
çalışmasıdır. İslam tabibleri, Calinus ve Grek tabibierinin kitaplarından alıntılar yapılmış 
ve bunlar İbn Meymun tarafından yorumlanmıştırllS. 

- e1-Muhtasarfit. Calinus'un tıbla ilgili görüşlerini içerir. Arapça aslı mevcut olmayan 
eserin İbranice bir nüshası günümüze kadar.ulaşmıştır86: 

- Hipokrat'ın vecizelerine açıklama. Eserin İngilizce ismi; Commentary on Apho
risms of Hippocrates'dir81. 

-.fi '1-beviisir. Hemoroitler hakkında bilgi verir ve İslam tabibierinin tıbla ilgili görüş
lerini açıklar88. 

- e1-Makii1etü'l-Fiizıliyye. Selahaddin-i Eyyubi'nin veziri el-Fazıl'ın isteği üzerine 
tıbben, ölümcül ilaç ve zehirlerden korunmanın yolları üzerine yazılmış bir eserdir. Ki
tabın ismi vezire atfedilmiştir89. 

- Makiiiefi beyiini'1-a'riiz. Eser, Selahaddin-i Eyyubi 'nin oğlu NureddinAli için ya
zılmıştır90. 

- Risii1efi'1-Cima'. Selahaddin-i Eyyubi'nin yeğeni Takiyyüddin Ömer içn yazılmış-
tır. Sağlıklı cinsel hayatın oluşumu üzerinedir. · 

Tıpla ilgili, Makii1efi'r-rebv, Risfi1efi'1 asthma e1-Ashiib ve'l-a1iimat ve ilaç isimle
rini açıkladığı, Şerhu esmfi'i'1-ukkiir isimli kitapları da mevcuttur91, 

İbn Meymun 'un Yahudi şeriatı, felsefe -kelam ve tıpla ilgili eserlerinin yanı sıra Ast
ronomi bilimi ile ilgili eseri de mevcuttur. 1158 yılında yazmış olduğu Risii1e.fi'1 hey' e 
isimli eseri Treatise on the Ca1endar adı altında İngilizce'ye de çevrilmiştir92. 

4. İsUim Düşüncesindeki Yeri 

İslam felsefesi, İslam coğrafyası üzerinde yapılan felsefi faaliyetler olarak tanıriıla
nacak olursa- ki, doğru olan budur.- İbn Meymun'un İslam felsefesi içerisinde değer
lendirilmesi gayet doğaldır. Her ne kadar bazı Yahudi düşünürler bu fikre itiraz etseler 
de93 Müslüman olmadığı halde İslam felsefe geleneği içerisinde değerlendirilen birçok 
filozof gibi, İbn Meymun 'nun da İslam düşüncesi ile doğrudan alakalı olduğu inkar edi
lemez. 

85) Brockelman, G.A.L., s.645. 

86) Brockelman, G.A.L., s.645; Çağncı, a.g.m., s. 196. 

87) Drory, "The Early Decades of Ayyubid Rule", s.296; Brockelman, G.A.L., s,645. 

88) Brockelman, G.A.L., s.645; O'leary, ls/am Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, s.I6I. 
89) Drory, a.g.m., s.302; Brockelman, G.A.L., s.645. 

90) Drory, a.g.m., s.302; Brockelman, G.A.L., s.645. 
91) Brockelman, G.A.L., s.645. 

92) İbn Meymun, "Letter on the Astroloji", trans. Ralph Lerner, Medieval Political Philosophy, eds. 
Ralph Lerner and Muhsin Mehdi, Comeli University Press, Ithaca, New York 1993; Johnson, A His
tory of the Jews, s. 186. 

93) Yeshayahu Leibowitz, The Faith ofMaimonides, English translation by John Glucker, Naidat Press 
Ltd., Israel 1989, s. 11-17. 
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Nitekim, Leaman'da bu problemin "İslô.mfelsefesi nedir?" sorusuna verilecek ce
vapla çözüle bileceğini iddia eder. Ona göre, İslam felsefesini Müslümanlar tarafından 
üretilmiş bir felsefe olarak -değerlendirmek hatalı olur. Zira O, herhangi bir dine mensup 
olmayan hatta ateist olan düşünürlerin yanı sıra Hıristiyan ve Yahudi dinine mensup oiup 
da, İslam felsefe geleneği sitilinde eserler veren -ki, kendisinin de bu şekilde olduğunu 
savunur.- birçok düşünürün İslam felsefe geleneği içinde yer aldıklarını savunmakta
dır94. 

Hüseyin Atay, Delô.letü'l-Hô.irin'in başlangıcına yazdığı önsözde, İbn Meymun'un 
İslam filozofu olarak.kabul edilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını şu şekilde açıklar; 
"Musa İbn Meymun bir İslô.mfilozoju sayılır. Bu din inancı balamından değil, İslô.m kül
türüne ve medeniyetine sahip olması yönündendir ... "95. 

Hilmi Ziya Ülken ise bu konuda; "İslô.m düşüncesi yalnızca İs/dm dininin fikri cep
hesi değildir. Fakat İslô.m medeniyetinin hô.kim bulunduğu devirdeki düşünce demek
tir. "96 Leaman'a göre de; İslam felsefesinin oluşumunu sağlayan en önemli iki unsur; 
içerisinde yaşanılan toplum ve İslam kültürüdür97. Leaman, eklektik bir yapıya sahip 
olan İslilın felsefesinin, başarılı bir şekilde Grek düşüncesinin teriminolojisini geliştirip, 
İslamileştirdiğini savunur. O İslam filozoflarının, yabancı kaynaklardan elde etmiş ol
dukları kavramların bazılarını değiştirmeden kullandıklarını, bazılarını ise çözmeye ça
lıştıkları problem doğrultusunda farklılaştırdıklarını veya yeni kavramlarla özgünleştir
diklerini belirtir98. 

Leaman, İslam felsefesinin yapısı hakkında yeterli bilgilere sahip olan bir kimsenin 
İbn Meymun'u İslam felsefe geleneği içerisindeki Yahudi bir düşünürolarak değerlen
direceğinden emindir. Çünkü İbn Meymun'un üstünde durduğu konular, bu konuları de
lillendirme tarzı, eserlerinde hemen hemen aynı teknik tabirleri kullanması itibariyle, İs
Him filozoflarıyla oldukça benzerlik göstermektedir. Bu nedenle Broadie gibi Leaman'da 
İbn Meymun'un İslam filozofu olarak kabul edilinesi gerektiğinde hem fıkirdir99. 

İbn Meymun'un düşünce sistemi, İslam filozoflarının etkileriyle şekillendiği gibi, 
Yahudi dinini yorumlama tarzında da, içerisinde yaşadığı İslam kültürünün etkisi çok 
açıktır. Yahudi toplumu için büyük öneme haiz olan Mişna'yı, Mişna Tora isimli eserin
de bir sisteme oturtmuştur.Yahudilerce şeriat ile ilgili yazılmış, diğer eserlerde hiç rast
lanmayan yeni modelleri, bu eserinde bolca kullanmıştıriOO. O, Mişna'da ki, dağınık ko-

94) Oliver Leaman, "lntroduction", History of lslamic Philosophy, vol.: I ed. Seyyed Hossein Nasr 
and Oliver Leamen, Routledge, London aııd New York 1996, s. 1-2. 

95) Atay, "Önsöz", s. XI. 

96) Hilmi Ziya Ülken, Islam Düşüncesi, Ülken Yay., Kent Bsm, İst., 1995, s.I3. 
97) Leaman, "lntroduction", s. 4-7. 

98) Leaman, a.g.m., s. 9. 

99) . Leaman, Ortaçağ Islam Felsefesine Giriş, s.26,79; Broadie, "Maimonides", History of lslamic 
Phiiosophy, 725. 

100) Leaman, Moses Maimonides, s. 6. 



D01777c11s31y2007.pdf 26.02.2010 09:45:08 Page 84 (1, 1)

158 1 Dr. Adnan KÜçüKALİ------EKEV AKADEMİ DERCİSİ 

nulan belirli başlıklar halinde düzenlemiş ve İslam hukukundan yaralanmıştır. İslam hu
kukçulannın kullanmış olduğu fıkıh(*) (Jurisprudence) modelinden, Mişna Tora'da us
talıkla yararlanmıştır. On dört ciltlik bu eserinde O, Tevrat'da mevcut olmayan hüküm
ler karşısında; icma', kı yas, istihsan, mesaiili-i mürsel e, sedd 'i zerai', ve istishab gibi 
ikincil kaynaklara başvurmuşturiO I. 

İbn Meymun, Mişna'yı İslam fıkıh usulünde olduğu gibi, konulanna göre bölümlere 
ayımuş ve düzene sokmuştur. Bu eserde, İbadetle ilgili konulan ibadat; ortaklık, mülki
yet, borçlar ve mirasla ilgili konulan muamelat; evlenme, boşanma ve aile haklanyla il
gili problemleri ahvtil-i şahsiye; kamu hukukunu oluşturan ve birey-devlet ilişkilerini 
düzenleyen meseleleri siyaset-i şer'iyye; suç ve ceza ile ilgili konulan ukubat; tarih ve 

' devleiıer arası ilişkileri siyer; ve ahlak ve görgü kurallannı ele alan konulan ise tidlib, 
başlıklan altında toplamış ve Mişna'nın gerek gördüğü kısımlannı şerh ve tefsir etmiş
tirl02. 

İbn Meymun'un İslam kültüründen edinerek, Yahudi dini düşüncesine kazandımuş 
olduğu diğer bir fıkıh uygulaması ise içtihad (innovation)'dır. O, şeriatın, fer'i mesele
lerine ait hükümlerde, Yahudi şeriatı ile ilgili ana kaynaklardan hareket etmek sfuetiyle, 
yeterli din bilgisine sahip olan kimselerin, yeni hükümler oluşturabilmesinin yolunu aç
tı. Başlangıçta Her ne kadar bu girişimi dünyanın birçok bölgesindeki Yahudi hukukçu
lan ve din adainlan tarafından tepkiyle karşıianmış olsa da daha sonralan bu metot ol
dukça yaygın bir şekilde kullanılmıştırl03. 

5. Yahudi Düşüncesindeki Yeri ve Etkileri 

Birçok kaynakta, Yahudi felsefesinin İbn Meymun'la gelişiminin zirvesine ulaştığı 
belirtilmektedirl04. O, günümüz düşünce d~nyasında, birçok düşünür tarafından, gele
neksel Yahudi düşüncesinin en büyük filozofu ve dini otoritesi olarak kabul edilmekte
dirlOS. İbn Meymun Yahudiliktesonsekiz yüz yıldır, merkezi bir figürdür. Çünkü O, di
ni öğretileri çok önemseyen Yahudi halkı için, Tevrat'ı alışılmadık şekilde, rasyonalist 
yaklaşımla yorumlayan ve dinlerini birçok yanlış düşünce ve batıl inançlardan temizle
yen, bilge bir kişidirl06. 

İbn Meymun, evrendeki hadiseleri ve dini nasslan açıklarken, yalnızca dini öğreti
lerden hareket etmenin, kişiyi yetersiz bilgiye uhiştıracağının bilincindeydi. Her ne ka
dar çağdaşlan olan Tevrat'ın diğer yorumculan, din dışı bilgiye uzak durmanın fazilet-

*) Philip K. Hi tti, "fıkıh" sistemi ile ilgili olarak şunlan ifade eder; "Orta çağdiı Müslümanlar, hukuk 
ilmini geliştirmiş ve bundan da bağımsız bir sistem (fıkıh) ortaya çıkarmış yegane millettir." Bkz. 
Hi tti, Siyasi ve Kültürellslam Tarihi 2, çev. Salih Tuğ, Boğaziçi Yay., İst., 1980, s. 608. 

101) Leaman, Moses Maimonides, s. 6. 

102) Leaman, a.g.e., s. 6-7. 

103) Leaman, a.g.e., s.6-7. 

104) De Boer,lsltım'da Felsefe Tarihi, s.249. 

105) Leibowitz, The Faith of Maimonides, s. ı ı 

106) Johnson, A History of the Jews, s.ı79. 
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lerine inansa da O, İslam filozoflannda olduğu gibi felsefe ile dinin birlikteliğinin zaru
retine inanmakta idi. Bu bilimsel yaklaşımı nedeniyledir ki, Yahudi tefsir tarihindeki en 
büyük ''halacbab" (Tevrat yorumcusu) olarak kabul görmüş ve halen de görülmekte
dir107. 

İbn Meymun'un Yahudi düşünce taribindeki rolü, kendisi gibi filozof ve tealog olan 
· Thomas Aquinas'ın Katalik düşüncesinde oynadığı rol gibidir. Aquinas, Kilisenin veJG~ 

lise Babalannın öğretilerinde yer alan çelişik ve tutarsız unsurlan ortadan kaldırmak, Hı
ristiyanlık inancını sitemleştirrnek ve teolojiyi daha ussal bir çerçeveye kavuşturmak is
tiyordu. İbn Meyİnun' da Aquinas gibi problemierin sırf teoloji ile halledilemeyeceğine, 
ilahiyat ilminin yanı ·sıra felsefenin de gerekliliğine inanıyordu. Her iki filozofun, felse
feyi doğal aklın, Tann 'yı idrak etmedeki önemli bir unsuru olarak kabul etmeleri, men
subu olduklan dini düşüncelerin rasyonalleştirilmesinde, içerisinde yaşadıklan asır için 
hiç de küçümsenmeyecek bir öneme haizdirl08. 

Özellikle on üçüncü yüzyıldan, on altıncı yüzyıla kadar, hüküm süren Yahudi ve Hı
ristiyan düşüncesi üzerinde , bir yandan İbn Meymun 'un eserleri, diğer taraftan. İslam ·fi
lozoflannıp eserleri, belirleyici bir rol oynamışlardır109. Ortaçağ'da batılı düşünÜrlerin 
İbn Meymun'a göstermiş olduklan yakın ilgi, dolayısıyla onları Aristoteles ve başta Fa
rab!, İbn Sina ve İbn Rüşd olmak üzere, diğer İslam filozoflanna da yöneltmiştir. Latin 
skolastiklerince ona gösterilen ilginin nedeni ise, kendisinin öğretileri veya mükemmel 
bir filozof olması dolayısıyla değil, skolastiklerin "Aristoteles'in ruh ve aklı" olarak ni
teledikleri, İbn Rüşd'ü, İbn Meymun'un eserlerinden tanımış olmalan sebebiyledirllO. 

İslam düşüncesi ile sıkı bağlan olan İbn Meymun kendinden sonra gelmiş olan Hris
tiyan ve bilhassa Yahudi entellektüelleri üzerinde, değişik şekillerde etkili olmuştur. Ba
zı düşünürler onun düşüncelerini tamamen, bazıları ise İbn Rüşd'le harmanize ederek 
eserler meydana getirmişlerdir. Belli bir kesim ise ona karşı cephe almış ve fikirlerini 
eleştirmiştir. 

İbn Meymun'un düşünceleri, kendisi daha hayatta iken Yahudi toplumu içerisinde 
süratle yayılmıştı. Endülüs' den kaçarak Aragon, Katalanya ve Provans Sinagoglarına sı
ğınan Yahudiler, onun fikirlerine karşı gelirken, Narbon Sinagoguna mensup olanlan ise, 
onun tarafını tutmuşlardı. Bütün bu karşıt toplulukİann düşünceleri, yaklaşık bir asır 
sonra İbn Meymun'un Yahudi düşünce tarihinin, en mümtaz bir bilgesi olduğunda itti
fak etmişlerdiril I, 

107) Leibowitz, a.g.m., s. 12; Hitti, Siyasi ve Kültürel islam Tarihi 3, s. 929. 
108) Novak, 'The Mi nd of Maimonides ", s.27; Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, s.220; Gülnihai Kü

ken, lbn Riişd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması, Alfa Yay., İst., 1996, s. 255. 
109) Weber, Felsefe Tarihi, s. 146-147. 

llO) Hyman," Jewısh Philosophy in the Islamic World", s. 690; Daha fazla bilgi için, bkz. Küken, 
a.g.e., s. 36; O'leary, islam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, s.l60; Cavit Sunar, lsliim'da Felsefe ve 
Fiiriilıf ll, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Ünv. İlh. Fak. Yay.: Ankara 1972, VII, 87; Vor
lander, Felsefe Tarihi 1-11, s,28l Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, s.262; Hitti, Siyasi ve Kültü-
rel islam Tarihi 3, s. 926-927. · 

J ll) O'leary, a.g.e., s.l60. 
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İbn Meymun'un eklektik sistemi dolayısıyla, İslam felsefesinin birçok probleminden 
haberdar olan ve etkilenen belli başlı düşünürler arasında şu isimleri saymak mümkün
dür; Samuel İbn Tzbbon, Isaac Albalag, Joseph İbn Caspi, Saint Thomas Aquinas, Levi 
ben Gerson, Hasdai Crescas, Joseph ben Shem Tov, Isaac Abranel, Spinoza. İbn Mey
mun 'un etkilerinden bahseden kaynaklarda, zikredilen düşünüdere ilave olarak Onun, 

· Albertus Magnus, Duns Scotus, Descartes ve hatta Kant' da etkileri olduğundan bahse
dilmektedirll2. 

Sonuç 

IX-Xlll. yüzyıllar, İslam felsefesine yön veren belli başlı düşünürlerin yetiştiği ve İs
lam düşüncesi adına en yoğun eserlerin verildiği bir dönemdir. Dönemin belirgin bir 
özelliği de İbn Meymun örneğinde görüldüğü gibi çeşitli milletiere mensup düşünürlerin 
bu büyük kültürden önemli derecede etkilenmiş olmalandır. Ömrünün hemen bütününü 
İslam coğrafyası içerisinde geçiren İbn Meymun, buralarda ilatıiyat, tıb, astronomi ve 
hukuk eğitimi alınış ve nihayet devrinin seçkin bir düşünürü olmuştur. Felsefesinde, an
tik Yunan düşüncesinin unsurlanyla, Felasifenin Özellikle de Farabi'nin etkisi açıkça 
kendisini gösterir. 

Günümüz Yahudi topluluğu tarafından da oldukça önemsenen İbn Meymun Yahudi 
düşünce hayatına önemli bir dinamizm getirmekle kalmamış, aynı zaman ıp.illetler arası 
veya daha değişik bir adiandırma ile kültürler arası diyalogun temsilcilerinden birisi ol
muştur. 

1 12) Hyman. a.g.m., s. 690-695; Hitti, a.g.e., s.930; Ülken, /slfim Düşüncesi, Ülken Yay., s.42; Küken, 
a.g.e., s.34; Atay, "Önsöz", s. XXIX; Weber, a.g.e., s.146; O'leary, a.g.e., 5.160-162. 
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