
Aristo Felsefesinden 
islam Felsefesine 

Özet 

6 'A ıisto: Doğu ve Batı Aras~~a 
Köpıii" sempozyumuna bil-
diri olarak sunulan bu ma

kale birkaç bölüm halinde düzenlenmiştir. 
Önce Ari.sto'nun kimliği, felsefesinin özel
likleri ve felsefesinin şekillenmesinde tesiri 
olan etkenler ele alıruruş; aralannda düşün
cede deha ve malivasyanda saflığın da ye
raldığı iç etkenler ile üstadın mahareti ve 
onun felsefe havzasında yetenekli öğrenci
ler yetişmesi gibi dış etkeniere değinilmiştir. 

Ardından "bilimlerin İslamlleşmesi" ek
senli kriter ve öğenin açıklanmasından sonra 
felsefenin İslamileşmesi kriteri değerlendiril
miştir. Devamında da genel hatlanyla İslam 
felsefesine bakılarak felsefede "İslami" oluş 
vasfının dağlıılanması için değişik basamak
lar resmedilmiştir. Sonrasında İslam'da ıas
yonalite babsine girilmiş ve İslami rasyona
lizmin örnekleri gösterilmi.ştir: 

Makalenin sonunda Aristo okulunda ya
pılmış özet bir seyir vardır. BuradaAristo fel
sefesine "Meşşai" adının verilmesi epistemik 
mesajdan yoksun kabul edilmiş ve Aı:isto'nun 
bazı görüşleri açıklanarak İslam felsefesi açı
sından bunlann eleştirilerine yer verilmiştir. 

Ayetullah Abdullah C evad-i Amuli 

Aristo'nun Kimliği 

Aristo'nun kimliğini içeriden düşün
cede deha, motivasyonda saflık, koordinas
yon gücü, iki kanat, yani bilimsel niyet ve 
pratik kararWık; dışarıdan ise Eflatun gibi 
mab.i.r bir üstad, uzmanlarla alıhaplık ve 
güçlü bir felsefe ortamında yetenekli öğ
renciler yetiştirilmesi oluşturmaktadır. Ünlü 
hareket kanıtı ve hareketin dinamiğe ihti
yaç duyrnasını iç ve dış etkileşimle temel
lendirdi. Aristo bir dönem üstadın basit bir 
talebesiydi. Kısa sürede onunla eşit sevi
yeye çıkmayı başardı. Gün geldi kendisini 
ondan üstün görüp Eflatun'un bazı önemli 
görüşleri hakJonda karşı fetva verdi. Misal
ler akımını eleştirdi ve onu, iç ve dış dina
milde zaruri bilimsel ve pratik hareket ibii
yaoyla tanıştırdı. İçeriden, insan ve evrenin 
yaratılışının başlangıç noktasım buldu. Ar
dından kalem ve dille batıni gözlemlerini 
diğerlerine aktardı. Bu nedenle nefsin bilgi
sini "hikınetin anası" kabul ediyor ve nefsi 
bedenin zarfı ve taşıyıası sayıyordu, bedeni 
nefsin zarfı ve taşıyıası değil. Çünkü nefis 
varoluşsal genişliğe sahipti ve asla bedenin 
dar kalıbına sığmazdı. Fakat sınırlı beden, 
geniş nefsin alanına sığabilirdi. 
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Tarihi değiştiren insaniann kimlik bil
gisi, cevherlerin rnahiyet bilgisi gibi geliş
miş sınıriandımaya ihtiyaç duyar. Lakin 
biri, yakın ve uzak sınırlı tüm cinsleri ve 
kategorileri kapsayan "ma hüve" hakkında
dır ve diğeri sınırlı şahsın bi:ışlangıç ve so
nuna ilişkin varoluşsal değişimlelin tama
mını ihtiva eden "men hüve" hakkındadır. 
Mahiyetin zanna ait kimi öğelerle yetinme
nin eksik sınırlandırma olması gibi, şahsın 
bazı özellikleriyle ikti.fa etmek de noksan 
bir tanım verecektir. 

.Aristo'nun erken dönem veya orta yaş
lardaki, eserlerinin incelenmesi araştırma
oya ileri yaştaki gelişmiş eserleri hakkında 
bilgi vermez. Tıpkı Aristo'nun olgunlaşma 
çağındaki yarancılığının sorgulanmasının, 

araştırmaoyı, onun hamlıktan pişmeye ve . 
oradan da yanmaya doğru evrilen içs~l sey
rinden haberdar etmeyeceği gibi. Nitekim 
o şöyle söyler: 

Ömrümün hulasası üç şeyden fazlası değil 
Hamdım, piştim, yandım 

Ama hep şöyle söylediği sanılır: 

Ömrümün hulasası bir sözden fazlası değil 
Yandı m, yandı m, yandım 

Kastedilen şudur ki, Aristo'nun değişken 
kişiliğini hep kemale ermiş görmek eksik
~- Hep noksan sanmanın eksiklik ola
cağı gibi. Hiçbiri gelişmiş bir çerçeve sun
mayacaknr. Zayıf veya orta halli ya da ileri 
seviyedekimuhatap kümeleri hakkında on
dan geriye kalmış sözler veya yazılar asla 
tek başına onun kişiliğine ilişkin tam bir 
tanıncı değildir. 

Elbette Aristo'yu tarurrianın zorluğunu 
itiraf etmek gerekir. Çünkü bir yandarı__soylu 
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düşüncelerin derinliklerinde yer alan, öte 
yandan yirmiüç yüzyıldan fazla (ikibinüç
yüz yıl) tarihin tozu toprağı, yeryüzünün 
evrilip çevrilmesi, zaman ve llsanın üze
rinde katman oluşturduğu bir cevheri taru

mak oldukça güçtür. 

Onun "muallim-i evvel" lakabıyla anıl
ması tarnşmasızclı. Onun sanrlannı yazanı 
Atina'nın büyük girişi saymanın ve ünlü 
"Atina· hakimler şehridir'' cümlesine ''ve 
Aristo onun kapısıdır'' ilavesi yapmanın 
(Eflatun'un görkemi mahfuz kalmak şar
nyla) kabul göreceği umulabilir. 

Sarayın girişini ezel say, üç harf: aşk 
Anahtarın dişlerini ebed say, iki harf: 
Lii [hayır] 1 

Eflatun'un onu "okulun aklı" sayma
sından alclcı kimliği anlaşılrpaktadır. Bu, 
kalıcı tarzı, sırları ve geleneğinin nazari ve 
pratik hikmetteki sağlamlığını anlattığı için 
de felsefi şahsiyeti açıklığa kavuşacaknr. 

İslam Felsefesi 

Saf İslam, nübüvvetin başlangıcından 
risaletin kökleşmesine kadar çeşitli biçim
lerde Allah'ın peygamberlerine nazil ol-' 
muş, hikmet sahibi Allah'ın razı olduğu ni
hai kemaline ulaşmış, her çağ ve bölgede 
kendine özgü şeriatlar ve yollarla süregel-, 
miş yegfu.ıe ve emsalsiz dindir. İslam'ın 
asli öğesi sübhan olan Allah'ın hükinüdür 
·ve Allah'ın hükmünün menşei de, orıun 
zanna has ilimden kaynaklanan ezeli irade
sidir. İslam' ı keşfetme ve ispatlamanın asli 
unsuru iki sütundur: Biri kesin akı}cı kanıt 
ve diğeri muteber nakil delilidir. 

1 Ali Hakani Şirvarıl, Gozide-i Hakani-yi Şirvanl, Ziyaurldin Seccadi'nin edisyonuyla, (Tehran, Şirket-i 
Sehlıami-yi Kitabha-yi Cibi, taıihsiz). . 
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Bu iki sÜtundan her biri başka muteber 
lasınılara ayrılır. Akılcı delil; doğal şeyler, 
his ve tecrübe alanında işlev görür. Matema
tiksel şeyler bölgesinde sağlam matematik 
kanıt, hikmet ve kelam ikliminde akli so
yut kanıt, nazari irfan alanında da kalbi so
yut biirhan vardır. Muteber nakil delili ise 
süduru ve delaleti kesin nas ve akaid saha
sında bulunur. Kesin veya zanni nas ahlak 
romakasında ve aynı zamanda fıkıh ve hu
kuk ikliminde muteberdir. 

Hüccet olmanın şartlarına haiz, kıyasın 
(mantıksal örnekleme) zararından ve po
leıniğin musibetinden masun kalmış, mu
teber nakli delille uzlaştınlamaz çelişkiye 
düşme afetinden korunmuş olan akli kanı
on bütün dini meselelerde önü açıkn:r ve 
onunla Allah'ın hükmü keşfedilebilir, ona 
denk fetva verilebilir, itaat ve isyan, övgü 
ve yergi, sevap ve ceza, nihayet cennet ve 
cehennem yaklaşımı muteber nakli delil 
gibi tanzim edilebilir. 

Dolayısıyla İslam'ı keşfetmek nakli me
tinlerle sınırlı değildir. Bilakis muteber akli 
kanıtlar, sağlam nakli deliller gibi Allah'ın 
dinini ispatlamanın belgesi olacaktır. Akıl; 
kesin kanıtlarla Allah'ın varlığını açıklar, 
onun esrna-i hüsnasını tahlil eder, zati sı
fatların birbiriyle ve Allah'ın zatıyla ayıu
lığını ortaya çıkanr, aynı şekilde yaratılış 
n.iz;ımının belli bir hedef taşıdığını, yara
tılışın gayeye sahip olduğunu ve meadın 
gerçekleşeceğini kesin görür, ayrıca genel 
olarak vahiy ve nübüvveti, insanlık toplu
munun medeniyetini temin için ilahl kanu
nun kesinliğini ispatlar, sayılan konulann ta
mamında ahengi, hatta maarifin sultanı ve 
bilimlerin melekesi olan peygamberlerin 
vahyi karşısında boyun eğmeyi tespit eder. 

Böyle bir akıl, öylesine kesirı dayanak
larla hangi hükmü verse İslamidir. Felsefe 

(;; Aıisto'ııuıı değişhen 
hişiliğini hep hemale 

enniş gönneh ehsihlihtir. 

Hep nohsan samnamn 

ehsihlih olacağı gibi. 

Hiçbiri gelişmiş bir 

çerçeve sımnıayacahtıı: 

Zayıf veya orta halli 

ya da ileti seviyedehi 

muhatap hümele1i 

hak1wıda ondan geriye 

kalmış sözler veya 

yazılar asla teh başına 

omm kişiliğine ilişhin 

tam bir tanıtıa deği.ldü: 
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ve kelam divanında dursa onlar İslam fel
sefesi ve İslam kelamı olacaktır. Fıkıh ve 
hukuk dalına adım atsa İslam fıkhı ve İs
lam hukuku haline gelecektir. Yani mute
ber nakli ve akli delile day~arak fılo.h ve 
hukukta fetva verilip filan hillane uymanın 
vacip ve falan arnelden kaçınmanın lazım 
olduğu söylenebilir. Felsefe ve kelamda, 
Allah'ın filan şeyi yarattığı ve falan şeyi 
yaratmadığına ilişkin fetva verilebilir. Na
zari irfanda, Allah'ın filan isimle zuhur et
tiği ve falan isimle tecelli etmediğine hük
medilebilir. 

Bu !!edenle, yörüngesini nesnelerin va
rolup olmadığı, yani varlık düzeninde ne
yin varolduğu ve neyin varolmadığı mese
lesi oluşturan hikmet ve kelamda; eksenini 
varolan ve görünen şeyler, yaniAllah'ın te
celli sahasında neyin zuhur ettiği ve neyin 
zuhur etmediği meselesinin oluşturduğu na
zari irfanda; mecrası yapılması gerekenler 
ve yapılmaması gerekenlerden oluşan pra
tik hikmette akli kanıt, muteber nakli delile 
eşdeğer işlev üstlenecektir. Buradan bir bi
limin İslan:ll olmasının manası ortaya çık
mış olmaktadır. Bu yüzden bilimin İslan:ll 
ve gayri İslan:ll olarak ikiye aynlması.doğru 
görünmemektedir. Çünkü bilim, sadece bi
linen iç nizarnı inceleme manasına gelmez. 
Bilakis hakiki bilim herşey haklonda, önce 
deruni parçalan ve kı varnındaki özü !Jeyin 
oluşturduğu sorusunu cevaplayıp iç sistemini 
belirlemenin, sonra da onun f§il ve gaye ni
zamının ne olduğunu, yani hangi varedenin 
yarattığı ve hangi hedefle ona varlık verdi
ğini öğrenmenin peşindedir. 
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Nesnelerin f§il ve gaye niza.mırun bil
gisi, bilimin yatay bedeninin dikey iki ka
nadı mesabesindedir. Uçabilmesi ve belli bir 
hedefe sahip olması ancak böyle mümkün
dür. Nitekim bu perspektiften bakılınca bi
limlerin ahiakl rengi de ortaya çıkmaktadır. 
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Aıisto'nun, tüm bilimsel alanlarda beşeri dü
şüncenin ahlaken korunması yolunda sar
fettiği yüksek çaba meşhurdur. 

Şu halde, bir bilim dalına özgü mevzulann 
tümü manasında biliıcin İslamileştirilmesinin 
kriteri, İslam'ın bilimi kuşatmaya çağırması 
değildir. Yıne bir teknolojideki araşormaa
ların Müslümanlardan ibaret olması da de
ğildir. Kastedilen, kullanıının İslan:ll cihet 
taşıması ve İslam'ın tasvip ettiği kendine 
özgü bir tüketim olması hiç değildir. Ayrıca 
İslam'ın zuhuru asrında veya İslam yayılır
ken ya da İslam devletinde ortaya çıkmış 
olması yönünden de değildir. Çünkü zikre
dilen unsurların tamamı yeterince önemli 
olmakla birlikte hiçbiri, felsefe veya başka 
bilimler dahil özel bir bilim dalı manasında 

.., .bilimin İslan:ll olmasının temel direği kabul 
edilemez. Bilakis felsefe veya başka her
hangi bir bilimin İslan:ll olmasının eksen 
öğesirıi, vehimle değil kesin kanııla ve ge
vezelikle değil mantıksal yöntemle Sübhan 
olanAllah'ın filan şekilde tecelli ettiği veya 
falan şeyi varettiği ya da filan hülanü ver
diğinin ispatlanması oluşturmaktadır. Böy
lelikle eğer varolan ve görünen biçiminde 
ortaya konursa İslam irfanının, varolup ol
mama adı altında başlıklandırılırsa İslam 
felsefesinin, yapılması gereken ve yapıl
maması gereken durumuna dönüşürse İs~ 
lam fıkhı ve hukukunun alanı oluşacaktır. 

Buradan anlaşılmaktadır ki bir mevzu
nun veya onlarca konunun bileşkesi olan bir 
bilimin İslan:ll olması için ne. nakli mukad
des metinlere arz edilmesi şarttır, ne de sağ
lamasının yapılmaması bir engeldir. Tıpkı 
sağlam akli kanıtiara sunulmasının engel ya 
da sunulmamasının şart olması gibi. Çünkü 
kesin akıla kanıt, muteber menkul delile 
denktir ve her birinin mesajı, Allah'ın şöyle 
yapoğı ve böyle buyurduğudur. Allah'tan, 
Allah'ın esrna-i hüsnasıpdan, Allah'J..!l fi.il 
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ve eserleıiıiden metodlu biçimde bir ko
nuyu ortaya koyan her bilim İslami ola
caktır. Teknolojide böyle bir düşünürün ke
sinlikle Müslüman olduğu bellidir ve özel 
bir bilim dalının oryantasyonunu İslam'ın 
kılavuzluğuna göre düzenleyecektir. Kıble 
tespiti için pusulanın oryantasyonu gibi. 

Zikredilen analizle, kanıta dayanan ak
lın şeriatın değil, muteber naklin karşısında 
yeraldığı anlaşılmaktadır. Akıla kesin delil 
de dinin değil, muteber işitsel delilin kar
şısında yeralır. Yani filan bilgininakli mi, 
nakli mi ya da akli mi, işitsel mi olduğunu 

söylemek gerekir, akli mi, şer'! mi ya da 
akli mi, dini mi olduğunu değil. Muteber 
delil ister akli olsun, ister nakli ne zaman 
ikliminde, ne zernin sahasında, ne de lisan 
bölgesinde bulunduğundan ne zamanlıdır, 
ne mekanlı, ne de Arapça veya Farsça. Bu 
bakımdan da ne doğuludur, ne de banlı; ne 
Yahudilere aittir, ne Hıristiyanlara, ne de 
Müslümanlara. Çünkü muteber akli delil 
Sübhan Allah'ın feyzinin mahsülüdür ve 
'' "' ,. ,. . ~ '' 
~rJ L4 ı:ıl:j~ı F- tİnsana bilmedik-

lerini öğretendir." 2 esasına göre yetenekli 
ve istekli insanlara armağan edilmektedir. 
Muteber nakli delil ise parn vahiy ve iJ!ıa-

mın usaresidir ve'~ jl loS a:J1 ~ jT d! 
' ' . 

" ' .J .,. 

~~ ~ &..;;· llj cf Jt 1 Biz, Nôh'a ve 
ondan sonra gelelı peygamberlere vah
yettiğiıniz gibi, sana da vahyettik." 3 Esa
sına göre Allah'ın peygamberlerine vahye
dilmiştir. Semavi kitapların bütün bilgileri 
tahriften korunmuş biçimde, değişrnekten 
selamette olarak, şeriat ve yolu neshdilme
den önce hüccettir ve muteberdir. 

2 Alak, 5. 
3 Nisa 163. 
4 Mülk 10. 
5 Ahkaf5. 
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Dile getirilen bazı meselelerio teyidi ola
rak Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinden yardım 
alınabilir. İşitsel yolla elde edilen nakli de
lil, deruni tefekkürün ürünü olan kalbi veya 
akli delilin katşısındadır. · 

"Eğer işiten bir kulağınuz ve haber
dar bir aklımız olsaydı cehenneme 
gitmezdik." 4 

"Müşriklere de ki: "Şimdi baksamza 
şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp 
yalvardığuıız putlanmza! Söyler mi
siniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmış
lar, yoksa göklerde mi bir ortaklıkları 
var? (Aiol yönünden bu mümkün ol
mayınca, nakil yönünden putlara iba
detin gerçek olduğunu gösterin) Eğer 
bu iddianızda tutarlı iseniz, daha önce 
gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir 
bilgi kalıntısı varsa getirin görelim." 
Şu ana dek İslam felsefesinin manası, 
İslam'ın bir felsefesi olabileceği ve bili
min İslami ve gayri İslami olarak ikiye 
ayniabiieceği ispatlanıp açıklandı. Ama 

İslam felsefesinin özellikleri yeri geldi
ğinde ortaya konacaktır." 5 
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İslam Felsefesine Genel Bir Bakış 

Her ne kadar an dwu İslam, tüm pey
gamberlerin birikimini kapsayacak kuşa
no bir anlama sahipse de ve semavi kitap:
l~da dünya görüşüyle ilgili ne varsa İslam 
felsefesinin rengini taşıyorsa da burada İs
lam felsefesinden kastedilen, özel anlamıyla 
İslam'ın mukaddes metinlerinde (Kur' an ve 
Masumlarm [a] Sünneti) ve muteber nakli 
deliilere riayetle İslam düşünürlerinin akli 
kanıtlarmda geçen kendine has maariftir. 

lO 

Kimi zaman felsefe geniş anlamıyla 
kullanılır. Bu durumda deneysel ve -ı;nate
matik bilim dallan ve bazı beşeri bilimler, 
felsefe kategorisinde olmamakla birlikte o 
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geniş mananın kapsamına girer. Aristo gibi 
kadim isimlerin yazılarında bu geniş anlam
daki kullanım görillınektedir. Nitekim o, fel
sefeyi sınai, pratik ve teorik konulara ayır
mışnr. Bu durumda felsefe tamlama olarak 
kullanılacaknr. Mesela doğa felsefesi, mate
matik felsefesi vs. gibi. Filozof da aynı so
nek olarak kullarulırdı. Doğa filozofu, mate
matik filozofu vs. denirdi. Zamanla felsefe, 
deneysel ve matematik bilimlerin karşıSınöa 
yeralıp onlara gölgesi düşmeye başlayınca 
ve onların temel ilkelerini ve doğrulama te
mellerini temin edince kendine özgü ma
nasıyla kullanılır oldu. 

Hepsi de an dwu ilahi felsefeden aşa
ğıda olan doğal bileşke veya matematiksel 
etkileşim, yahut mantıksal kanşım veya 
ahlaki terkip olmaksızın mutlak olarak var
lık ve hakikat ilkesinin çerçevesinden bah
seden kendi özgün manasıyla felsefe, delil
lendirilebilen ( doğrulama veya yanlı.şlama) 
ve mükemmel soyutlamanın temellerinden 
yardım alan bir bilimdir. Aklın kanatlandığı 
saha kıyas, hayal, zan ve vehimden üstün 

bir soyutlama olduğundan onu incelernek 
deneysel bilimlerle meşgul olanlar için çe
tin iştir. Matematik bilimlerin kafesinde 
hapsolmuşlar için de sarp yokuştur. Keza 
etnik edebiyat gibi göreceli bilimiere alış
mış olanlar için de onu anlamak zorluk~ 
larla doludur. 

Kendine has manasıyla felsefi maluma
nn güÇlüğü, ya §kil filozofun ezeliAllah'ı, 
onun ebedi esrna-i hüsnasını ve peygam
berlerin vahiy, nübüvvet, risalet, velayet 
ve isınetini idrak etmek isternesi gibi, delil 
arayan aklın, makul yüce bilginin dengi ol
mamasındadır; ya da asla istikrar taşınıayan 
ve daima yanşmaz haldeki hareket (mut
lak olarak), madde, zaman ve diğer tedrici 
şeylerin anlamının kuvvetli, sabit ve soyut 
aklın makulü olması gibi, daha aşağı~ 
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ve zayıf duyusal bilginin filozofun çıka
nmda bulunan soyut aklının dengi olma
masındadır. Zira hareket yatışrnadıkça ve 
kütlesel varlık bulmadıkça makul olmaya
cak; tedricilik sahasından çılap sabitlik ve 
soyutlama havzasına ulaşoğında ise Iıai:'e
ket veya madde kalmayacaktır. 

Özel anlamıyla İslam felsefesi elbette ki 
Hikmet-i Mütealiye 6 kazanımıyla öyle bir 
çerçeve sunmaktadır ki, hem aklın makul 
karşısındaki yetersizliğinden kaynaklanan 
birinci aşılmaz sarp güçlüğü kolaylaştır
makta, bem de makulün akılla dengesiz
liğinden gelen ikinci geçit vermez zorluğu 
kolay hale getirir. Bu da şudur: 

1) İnsan nefsinin bakikati., cismaniyetu'l
budiis ve ruhaniyetu'l-bekadır. 

2) Asıl olma varlığa aittir, mahiyete değiL 

3) Göreceli değil, asıl olan varlığın ba
ki.kati tekildir, ayn ayn çoğul değil. 

4) Varlığın haki.katindeki birlik şahsa 
değil, teşki.ke dayalıdır. (İrlanda bundan 
bahsedilir) 

5) Varlık mertebelerinde cevher seyri 
şüphe kaldım, bilakis kesindir. (Yani dör
düncü mevzuya göre varlık lavam ve zaaf 

sahibidir. Beşinci mevzuya göre ise varlık
taki lavam ve yoğwıluk kesindir. Öyle ki 
cevherin varlığı zayıflık derecesinden daha 
yoğun dereceye doğru ilerler.) 

6) Cevher seyrinin manası kat kat giy
sidir, giysiden sıynlm.a değil ve tabü ki 
ifadede yetersiz makul olanın hissedilene 
benzetilmesi babındandır. Bir mekanı ge
ride bıralap başka bir mekana ulaşma şek
lindeki otomobilin hareketi ile herhangi 
bir şeyi geride bırakmayan, bilakis katet
tiği herşeyi şu anda bile temel olarak aya
ğının alunda tutan ve ona dayanan ağacın 
hareketi arasındaki farka benzer. 

7) Silluk yolundaki salih insanın varoluş
sal seyri sınırlı değildir. Bu nedenleAllah'ın 
feyzinin tecelligahı olan i..mkfuı sahasının 
bütün aşamalarıru kat edebilir ve fena ma
kamına çıkabileceği yerde hazır bulunabi
lir. Nitekim bu görkemli aşamadan itibaren 
irfan yükselişe geçer ve felsefenin mesajı 
sona erer. Orada edinilen ilim, tasavvur, 
tasdik, önerme ve kıyasın bahsi geçmeye
ceğinden tasavvur ve tasdike bağlı soyut
lamanın kanıtma fırsat yoktur. 

8) Cismani varlıktan başlayıp cevher sey
rinin zirvesine kadar olan nefsin hakikati, 

6 Hilaneı.-i Mütealiye mevzusu ve hakikatinin açıklaması için bkz: Abdullah Cevad-i Amuli, Rabik-i Malı
tum: Şerh-i Hilanet-i Mütealiye (birind bölüm), tanzim ve tedvin: Hamid Parsaniya, (Kum, İsıa, tarihsiz). 
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gerçek bir tikeldir ve bu hakiki tikel, kes
ret aşamalarında tecelli eden bir vahdete sa
hiptir. Ama aynı zamanda vahdetin yüksek 
mertebesinde bir araya toplanıp yığılmış 
kesreti. de vardır. Bu nedenle aşağı merhaltL 
lerin yardımıyla hareketin harici yansıması 
ve benzeri durumlan kavrayabilir ve yük
sekteki mertebeye hakimkonumlada onun 
tümel manasını tasavvur edebilir. Tıpkı var
lığın zirvesine tı.mıarunaklaAllah'ın esma-i 
hüsnasından bazısını şühud ilmiyle tamya
bilecek ve husuli manayla sahih ~içimde 
terçüme edebilecek olması gibi. 

Aristo, ''Elif-i Suğra" adı altında İshak 
b. Huneyn'in tercümesi ve Yahya b. Adi yy 
ile İbn Rüşd'ün tefsiriyle düzenlenmiş Ma 
Ba'de't-Tabia'nın ilk makalesinde hakkın 
bilgisinin kimi zorluklarına değinmiş ve 
soyut malaıllerden bazısını idrak etmenin 
güçlüğünü güneşin yarasa tarafından gö
rülmesindeki zorluk gibi ıffibul ederek id
rakimizde pay sahibi (sonrakiler) herkese 
teşekkür etmiş ve şöyle demiştir: 

Adaletin icabı, korumayı bizimle aynı gö
ıiişte' olan kimselere münhasır kılrnamak
tır. Bilakis bilgimizde en küçük payı olan 
kişilere dahi müteşekkir olmalıyız. Çünkü 
onlar idrak gücümüzü ehlileştirdiler, eğit

tiler ve onu zayıflıktan kemale, kuweden 
fiile erişti.rdiler. Mesela Tımeos olmasaydı 
ezgi telifleri ve güzel nağmelerin çoğu eli
mizde bulunamazdı. Aynı şekilde Herosis 
olmasaydı TI.meos yeti.şmezdi. 7 

Selefierin halefiere nispeti.nin, babaların 
çocuklan karşısındaki guıumu gibi oldu
ğunu, hatta onların babaların~ daha üstün 
olduklarını kastetmektedir. Çünkü babalar 

' 
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cisimlerimizi meydana getirmiş ve onlar, 
yani muallimler ruhlarımızı yeti.şti.rmişlerdir. 

Gerçi felsefe, kapsayıa manasıyla, fı
kıh gibi ne öndekinin önüne geçmektedir, 
ne de geridekine katılmaktadır ve felsefeyi 
tümel dünya görüşü ve ontoloji manasında 
mutlak olma açısından özel bir kayıtla ha
fifl.eştiımek asla mümkün değildir. Lakin ne 
zaman ki "ilimden göze geldi ve kulaktan 
da kulağa", var ve yok olanı görmeye baş
ladı, bağımsızlığı kemale erdi, temel ve ak
siyomatik olmayandan yardım almaksızın 
başını tefekkür cebine soktu, beynin uçsuz 
bucaksızlığına ve canın derinliklerine tek 
başına daldı, falanın sözüne ve görüşüne 
minnetsizce bağımsızlığını korudu, neden
ler deıyası onun sermayesi oldu ve kendi 
varlığından kendine fayda devşirdi, işte o 
zaman başını kaldırdı ve sözünü söyleyip 
fetvasını vermeye başladı. Mesajı ya olum
ludur, ya da olumsuz. Yani ya "Varhl<. dü
zeninin ezeli bir varedicisi olduğunu ve net 
bir hedefi takip ettiğini buldum" diyecektir, 
ya da ''Böyle bir şey bulamadım" diyecek
tir. Yani evrenin ne başlangıa vardır, ne de 
sonu; ne Tarırı vardır, ne de ahiret 

Bu kesitte o olumlu ve özgür felsefe i.lahl 
bir takı edinir. Bu olumsuz ve ipirıi kopar
mış felsefe ise ilham bir takı alır. O filozof 
iftihar duyacağı basiretli lakabını kuşarur, 
bu filozof ise fenalık yüklü kör lakabını alır. 
Düştüğümüz, özgür ve olumlu ilahl felsefeyi, 
ipirıi koparmış ve olumsuz ilhadi felsefeden 

ayırdığımız, s"0_f ~ı~ rJ:lıı.Jj81j" 
esasına göre, hasırda oturmuş olumsuzluk 
ören filozofu, ipek halıda oturmuş olum
luluk dokuyan filozoftan uzaklaştırdığımız 
bu aşamadan itibaren sıra yeni bir değişime 

7 İbn Riişd, Tefsir-i Ma Ba'du't-Tabia, el-Makalatu'l-Ula ve hiye'l-Mersule bi'l-Elfi's-Suğra, c. 1, (Beyrut, 
Daru'l-Meşnk, taıihsiz), s. 5-10. 

8 Yasin 59. 
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gelir. Böylelikle o özgür ve ilahi filozof, ba
ğımsızlığının kemalinde arnk aksiyomatik 
olmayana minnetsizdir ve yaratılış hazine
sini çileyle elde etmekten başkasına muh
taç olmaz. Yani ezeli varedicinin varlığı, 
yeniden başlayanın dalgıçlığında hangi in
dyi isterse çıkaracağı düşüncenin okyanu
suna damlar. 

Kamta dayalı kıyas çukurundan başll11 
kaldınp insan ve evrenin yaranası olan söz
konusu ezeli varedicinin aynı zamanda rab 
de olduğuna ve insanlık toplumunu, masun 
bir kitap indirerek ve masum kamil bir in
san göndererek tecelli eden vahiy, nübüv
vet ve risalet yoluyla eğilip yetiştirdiğine, 
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insanlık kafilesinin vahiy ilimleri olmak
sızın hedefine varamayacağına ve akli ka
nıtlann lüzumlu olmasına rağmen yeterli 
gelmeyeceğille fetva verdiğinde, işte böyle 
özgür ve gözü açılmış bir felsefe İslaınl bo
yayla renklenmiş ve İslam'ın yüce merte
beli ismiyle adlanmış demektir. Fakat eğer 
palemikle sıvanmış ve hisse bulanmış ve
him ve hayal kuyusunun derinliklerirıde 
hayal kınklığı içinde kalakalır da heva ve 
arzu yörüngesinde beşer aklın bireysel ve 
kitlesel hayann kanununu tedvin için yeterli 
olduğuna, ezeli var edicinin teşride değil, 
tekvin nizarnında hissesi bulunduğuna ve 
mead narnma hiçbir şeyin mevcut olmadı
ğına fetva verirse, işte böyle bir felsefe de 

13 
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ip ini koparmış, kör, ilhadi ve gayri İslami bir 
felsefe olacakor. T1pla bazı paganist okul
lar gibi cahiliye dinini imzalayacak ve çe
şitli fırkalara aynlacakor. 

Şu ana dek felsefenin kapsamlı anlamı 

ve ylııe İslam felsefesinin ~ı ~ &-J..Iı ~f' 
9"{':f...!, ~ı diyen kuşatıcı manası açıklık ka
zanmış oldu. Eğer bu ikinci aşamadan aşağı 
inip İslam'ın özgür felsefesini, ipini kopar
mış gayri İslami felsefeden ayırdıysak ve 
İslam'ın gören filozofunu arşa, buna mu
kabil gayri İslami kör filozofu halıya oturt
tuysak, gözü açık özgür filozofun, bağımsız 
davranarak, beyan edilmiş teorik aksiyoma
tiksizliğe ve usülsüzlüğe minnet etmeyip 
ezeli varediciyi ispatlamada ve vahiy, nü
büvvet ve risaleti tespitte bir kez daha aklı 
çalışuran denize dalınası, araştuma ve sor- · 
gulamaya koyulması, tam manasıyla ·tefek
küre girip gaybın perdesini aralayan tahki.kte 
nisap miktarını eda etmesi içlıı sıra üçüncü 
değişime gelmiş demektir. O andan itiba
ren himmet boyutundan ve deha dalgıçlı
ğından haber verir. 

Eğer son Peygamber tarafından bildi
rildiğine, ona sihir ve mucize aras~daki 
farla farkedip inandıysa, Kur'an-ı Hakim' i 
son ilalll mesaj kabul ettiyse, umumi nü
büvvetin kapsayıcı kanıtını Hz. Muham
med b. Abdullah'ın (s.a.a) hususi n~büv
vetine kesin şahit olarak uyguladıysa, her 
türlü musibetten an, her türlü kusurdan mü
nezzeh, her noksandan beri, her necaset ve 
ricsten mutabhar bu mukaddes metnin nas
larına istinat ederek ilalll enbiyanın tama
mının, özellikle de ululazm peygamberle
rin nübüvvetine, yani Hz. Nuh, İbrahim-i 
Halil, Musa-yi Kelim, İsa-yı Mesih ve Hz. 
Muhammed' e inlan ettiyse böyle bir ~elsefe, 
genel anlamıyla İslami, özel anlamıyla da 

9 Ali lmran 19. 
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İslam felsefesi olacakor. En güzel boya olan 
bu renk de ölçülü endamına kıyınet kata
cakor. Elbette ki bala özel anlamıyl~ İslam 
felsefesinin manasını ortaya koymada yo
lun sonuna varmış değiliz. 

Bu aşamadan da aşağı inip dördüncü 
merhaleye girdiysek ve özel anlamıyla İs
lam felsefesinin uzayında yer aldıysak ka
nıt eksenli aklın kendini çalıştııma sahası 
genişleyecektir. Çünkü bir yandan, bir tek 
temel önermenin, yani çelişkinin dönüş
mesi ilkesinin ötesinde, çok sayıda aksiyo
matik önermelen vardır. Öte yandan teorik 
önermelerin birçoğu, kesintisiz araştuma
lar boyunca açıklanarak izah edici ilkeler 
gibi işlev üstlenmekte ve kanıtın doğrula
yıcı temellerini oluşturabilmektedir. Üçüncü 
açıdan, vahyin getirdikleri haklanda olgun 
çalışmalar yapılarak onun akletmeye dayalı 
konulan ibadetle ilgili olanlardan aynlmış; 
detaylar, ibadetin nitelik veya niceliği, iba
detin zamanı, duanın zeDlini gibi akılcı çı
kanının alanı dışında kalan şeyler ve ka
nıt arama yöıüngesinin haricinde ve delil 
isteme dairesinin dışındaki daha onlarca, 
hatta yüzlerce fer'i, fıkhl ve ahlaki mevzu 
gönlün mayasıyla kabul edilmiş, fanilik 
dergahında saf boyun eğme ve sırf itaate 
girilmiştir. Çünkü bunların hepsinin vare
dicisi, masum ve masun vahiydir. Vahyiı} 
getirdiği herşey hakor ve doğrudur. Tahlil 
edilebilen, mahiyeti çözümleDip terkip ya
pılabilen, kimlik ve varoluş bakımından ne
denselliğe bağlanabilen şey hepsini somut
laşnrmışnr. Ardından da felsefenin özgürce 

· akletmesine girişilir. Böyle bir düşünce
nin serbest olmasının sırrı, özgür felsefe
nin kendi hürriyetiyle mühendislik yap
ması ve diğerlerinin geometri kurgusundan 
en küçük bir yardım alınamasıdır. İşte bu 
mühendis, başkalannın ümran ve imannın 
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imdadına bcişvurmaksızın kendi 'bünyan-ı 
mersus'unu, sapasağlam binasını nihayete 
erdirir. Halen de yabancılardan yardım al
maksızın zarif işlerle, minyatür, oymacılık, 
nakkaşlılda kendi kasnın tezyin etmeyi sür
dürmektedir. 

Bu esnada, akli ve kesin kanıt gibi ilim 
ve ismeti sabit olmuş vahiy ve şeriat sa
hibi, aklın definelerinin birkaç cihetinden 
aklı kazıyıp gün yüzüne çıkartır, deruni 
sermayesini ona gösterir ve fıt:rl kalbin ka
ranlık tarafına yerleştirilmiş olan gidilebi
lecek yolu önüne serer. Böylelikle, gönlün 
mayasıyla terbiye edilmiş ve sırat-ı müsta
kimle uyarılmış alal, de'rundan aşina olu
nan bu yolu katederek, saklı o eski tanışık
lıktaki maksada ulaşabilecek ve sözkonusu 
maksada yerleştirilmiş hedefi bulabilecektir. 
Bu mana, peygamberlerin ( a.s) risaletindeki 
bereketlerden birini, alal definelerini kazıp 
gün yüzüne çıkarma kabul eden 10 Ernirul
müminin Hz. Ali b. Ebi Talib'in hikmetli 
kılavuzluğunun bir köşesidir. 

Aklın hazinelerinin bir kısmı şunlardır: 

1) Zatı itibariyle muhal ve akli bakım
dan men edilmiş olmayan bir şeyin varlığı 
mümkün olacaktır. Ama onun hariçte ta
hakkuk etmesinin ispatı kanıtlayıcı mı.ite
ber bir delile muhtaçtır. Kesin akli delilin 
ispatlamayı üstlenebilrnesi gibi, sened ba
kımından yakin ve metin açısından saıih 
olan muteber nakli delil de onu ispatlaya
bilir. Aynı şekilde Masum İmamların saıih 
sözü de kesin kanıtın sınırları içinde yera
lır. Keza geometri ve matematik hesaplama
nın önemli meseleleri de istidlal için kulla
nılabilir. Kapsamlı çabasını felsefeyi kesin 
olmayan meşhur 9elilin nüfuzundan koru
maya vakfetmiş Sadrul Müteellihin 1 Molla 
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Sadra, böyle önemli bir tesiri itiraf etmiş u 
ve ona gereken ehemmiyeti vermiştir. 

2) Felsefi alal, masumun sözünü mer
keze yerleştire_rek bir şeyin varlığını bilir 
ye bu noktadan itibaren gelişip serpilmeye 
başlar. Sonra nedensellik ilişkilerini incele
meye ve lazım, melzurn, mülazım ve müte
lazım münasebetine yönelir. Hepsinin veya 
bir kısmının konumuna vakıf olur, patlaması 
ve çiçeklenmesi daha da çoğalır. 

3) Nakli delilin yardımı olmaksızın da 
herhangi bir şeyi ispatlayabilen felsefi ak
lın, kimi zaruri gerekliliklerden o şeyin va
sıtasına rağmen haberdar olmaması müm
kündür. Bu dururnda muteber nakli delil, 
ona, örtülü ve gizli saklı o kesin levazım 
hakkında bilgi verir. Daha sonra gafletteki 
alal, hatırlamasının ardından ilmi tahkike 
koyulur, o zaruri ve örtülü lazımın merke
zini bulur ve onu sabitleştiıir. 

4) Felsefi akıl, varoluşsal genişliğinin sı
nırlanrnası nedeniyle gayb! konuların bazı
sını hiç bilmez. Fakat Kur'an ve masumla
rın sünneti atmosferinde ondan haber alarak 
düşüneeye dalar ve bu bilgi ilmi bir soru 
olarak gündemine girer. Ardından tam ma
nasıyla tefekküre odaklanarak ve saf olanı 
saf olmayandan ayırt ederek doğru ve yanlış 
miktanna aşina olur, varlığına kanıt ikame 
edilen herşeyi kabul eder, bilimsel olmayan 
herşey veya her ölçüt karşısında ise durak
sarve onun hakkında bilgi eclinmeyi telaıi
ğin elıline bırakır. 

5) Felsefi alal; cerh ve tadil, itiraz ve 
feragat ve akli delillerin birbiriyle çatışma
sıyla serpilip geliştiği gibi, muteber nakli 
delillerin birbiriyle değerlendirilmesi, on
ların akli delillerle eleştiri, öneeleme ve 

10 İbn Ebi'l-Hadid, Nehcu'l-Belağa, Hutbe-i Evvel, "~);.lı ~t_;~ ~ 1_,.):0" · 
u Sadnılmüteellihin, Esfar, (Kum, Daru'l-Meaıifi'l-İslamiyye), c. 9, s. 167. 
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öteleme, tatil ve tadil bakımından tasnif 
edilmesiyle de serpilip gelişir, onun defi.
nelerinin kazıası olur. 

Bunlar, İslanli konularla birlikte sayı
lırken mecaz ve gevezelik olmaksızın şe
killenen felsefi aklın fetvalannın gösterge
leridir. Eğer bir kimse onu felsefe değil, 
kelam ilmi telakki ederse, son yüzyılla
nu en seçkin kelamcılanndan ve Sadrul 
Müteellih.in'in en çalışkan talebelerinden 
biri olan Mevla Abdurrezzak Lahid'nin 
sözüne önem vermelidir: 

' Felsefeye düşmanlık Mutezile' den değil, 
Eş'arilerden kaynaklandı, nerede kaldı 
İmamiye. İmamiye fırkası nasıl felsefeye 
düşman olsun ki. H§lbuki Masum İmam
lardan (as) ulaşan sabit usülün ekserisi 
İmamiye'ye göre felsefi dayanaklar nez
dinde ispatlanınış ve felsefenin hakkaide
lerine yaslanmış şeye mutabıktır. Bunun, 
İmamiye'nin, usülünü Mutezile'den aldığı 
için olmadığının bilinmesinde yarar vardır. 
İmamiyen'in usülü, Masum İmamların
dan (a.s) alınmıştır. Onlar kendi ashabını 
kelam ilminden men ederdi. O mukad
des zevattan alınmış olan hariç. Bu me
sele, İmamiye'nin usülüyle meşgulolmuş 
kimse için aşikardır. u 

Dolayısıyla kelam meselelerinin çoğu, 
Kur'an ve İtret-i Tahirin takipçil~ mek
tebinde, yani İsna A.şere İmamiyesi fırka
sına göre, müstakil ve özgür aklın kazarak 
ve alollara yerleştirilmiş hazineleri gün yü
züne çıkartarak özel anlamıyla İslam fel
sefesi adını tabsis ettiği felsefenin mevzu
lanyla aynıdır. Evet, özel anlamıyla İslam 
felsefesinin armağanlatını, Müslümanların 
hediye bineğine yükler. 
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Aşık mey kadehini çeker 
Ozerindeki hatıranın üstüne çeker 
Rüstem'in Rahş'ından başka kim çeker 
Rüstem'in bineğinin çilesini 13 

Elbette ki bahsi geçen kutsi zevatın iria
yetiyle olmalıdır. Aksi takdirde: 

Dağ gibi aşkının gamz, kıl gibi tenim benim 
Dağın bir kılla çekilmesi imkiinsız 14 

Hanrlanna 

1) Genel anlamıyla hukuk ve fıkıh, yani 
yapılması gerekenler ve yapılmaması gere
kenleri açıklamayı üstlenmiş bireysel ve top
lumsal kanun özü itibariyle ne İslami'dir, 
ne de gayri islamı. Bilakis, Kur'an ve Ma
sumların ( a.s) sünneti gibi İslam kaynakla
nndan çıkarıldıklarında İslami' dir. Belli bir 
etnik grubun yahut özel bir ülke ve coğraf
yanın kültür, adet ve gelenekİeri gibi gayri 
İslami kaynaklardan alındıklarında da gayri 
İslami olur. 

2. Genel manada islamı değil, özel an
lamıyla İslam felsefesi hakkında söylenen
ler, Hz. Musa-yıKelim (a.s) ve aynı şekilde 
Hz. İsa-yı Mesih'in (a.s) tahrif olmamış ve 
orijinal dininin felsefesi için de geçerli ve 
doğrudur. 

3) Kanıta dayalı akıl ve muteber nakil, 
her biri diğerini gün yüzüne çıkarmada ve 
serpilip çiçeklenmesini sağlamada anınaya 
değer payı olacak şekilde karşılıklı etkile
şim içindedir. Öyle ki, muteber nakli delil, 

- daha önce beyan edilmiş yol.l.arla. örtülQbazı 
mevzulann açığa çıkması için uyuyan zihni 
uyandırır, gafl.etteki düşünceyi kendine ge
tirir ve zayıf aklı güçlendirir. Muteber akli 

u Abdurrezzek Lahid, Şevariku'l-İllıam, Crehran, Mehdevi, tarihsiz), baskı: Rahali, s. S. 
13 Senai, Divan-ı Hakim, (fehran, Kitabhane-i Senai, tarihsiz), s. 536 1 s. 970. 
14 Senai, Divan-ı Hakim, (fehran, Kitabhane-i Senai, tarihsiz), s. 536 1 s. 970. 
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delil de, kai'arlı ve dinamik içtibad ünva
ruyla, kıyastan (mantıksal örnekleme) uzak 
durarak makbul bir ilkenin nihai etkilerinin 
din sahasında zuhur etmesi için akli leva
Zl.ID makul melzumlan ve onun kesin mü
lazımlan da kapsayıcı ilkeyi isti.hraç ede
cek şekilde pek çok meseleyi mukaddes 
metinlerde zikredilmiş mahfuz külliyattan 
ve kuşatıcı kurallardan çıkanr. Bu etkile
şimin benzeri ınuteber nakli iki delil ara
sında da mevcuttur. Mesela Kur'an'da bir 
ayet başka bir ayeti geliştirir, Masumdan 
( a.s) rivayet edilmiş bir hadis de başka bir 
hadisin açılmasını sağlar. Yıne Kur'an'dan 
bir ayet Masumun hadisini ve Masumun ha
disi de Kur'an ayetini tahrir ve tefsir eder. 
Bunların hepsi defineyi kazıp gün ~e 
çıkarına sınıfı.ndandır. 

İslam' da Alalalık 

İslam'da mukaddes d.inl metinler, yani 
Kur'an ve Ehl-i Beyt-i isınet ve taharetin 
( a.s) sünneti, hak olan şey, yani Allah ve 
esrna-i hüsnası, iman manasma gelen onu 
kalben ikrar, salih arnelde bulunma ve gü
nahtan kaçınma manasma gelen feyz ve fevz 
deryasını itiraf hakkında ilmi bilgi için tah
kik mahallesinin salikinin önüııe çok sayıda 
yol açmıştır. Bahsi geçen yollar, maksada 
yakınlık ve uzaklık yönünden, onu katetme
nin kolaylığı ve güçlüğü bakımından, yol
daşların azlığı ve çokluğu, aşina ve yegane, 
aşina olmayın ve tek başına olma açısından 
bir ve eşit değildir. Tıpkı kalbin şahitliğinden 
geçen şühud yolu, kulağın ucundan geçen 
muteber nakil tariki, akıl köyünü kat eden 
düşüncenin yolu gibi. 

Gönül erbabı arifler, biitın deryasının yo
lunu, usta dalgıçlar gibi bütün uzuvlan, yan 
ve yönleri, kalp ve kalıplanyla kat ederler. 
''Baş yetişsin diye öndeki başa, ayak ayakla 
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' - • -.... + ; • ·~ ~.. • 

isaam'da ··mükad.d~s ·. · 
dini metin~ej, ·yani ,: 

.Kur'a11 ve E.hi·i_leJ1·i-:. _ 
·:··~ ismetve~taharetin :.-_ 

~. (-~$) ~Üg_ri~ti, h~k· ·-
< olan ·şey .. yani -Atiah .. .. 

.... ve esma-fhus~a~··;·· .. 
&~~ri ·'ni~li~_j&l1i.l'elen ... 
-· ·; Öhuok.lli.il ikr~r.-<= ·~:.· · 
• ·: ~· ' . ~... -:.. . .• , ; : : <:.· ' ·y·_ ,~!-· .• .. 

~,-~.ali.~~-~~~·~~c~~~~~~~.:: 
.. · ve~gü,t~htarr~a~•llmai · · 
· ·: m'anaslna leieaiteyz:·· ~; 
· ·.;~ .. ·ve .. i~v.i :~'rras•nr:_~~ ·-
· .. ·:- itirafhakkln~cıc~ ·••m• ·c ·. 
. :-··.-~ i;••li"i.~~~~;~tahk,l~·.:·:~ ;,.-

- •! :,_,. .. - -~: "':: ~ -f ~: ·_-.:.. ~~~-!'- -. .. t ::· -':> ' --~· -. 

. mahallesinin. sililCinin ~ 
~· ~ önq~:e;'~ok -~~~~~~~~~ :::. 
· · .. :acmist•r.-.- -·~,.-··: .:" 

.. - ·-~:...· ,.---~ --:-- _ .... '!"":""'.• .. · -
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yürüsün diye" Rivayet ashabı muhaddisler, 
yeıyüzünün yollanın saJ.ik gibi kateder, is
tikrar ve dinamizmlerini, dinleme ve sus
maya borçlu görürler. Usta kelamcılar ve 
hakimler ise fikir ve dirayet ~atlarıyla bir 
kuş gibi uzay yolunu uçarak geçer, zirveye 
erişme ve yükseğe sıçramayı muteber akli 
ve nakli kaynaklar ve temeller üzerinde saf 
aklı kullanmaya bağlarlar. 

Her bilim dalırun uzmanı kendi fennine 
önem verir ve başka bir dalın birikimini de 
kendi ilminin teyidi olarak yad eder. Lakin 
s~atlayarak değil, sağlam biçimde makul, 
menkul ve meşhudun arasını bulup uzlaş
tıran ilim anbarlanndan Evhadl, bunların 
hepsini nedensellik ve tahkik olarak zikre
dip ruyet, rivayet ve dirayeti ahenkli hale 
getirmekte; Kur' an, burhan ve irfanı tevhid 
üçgeni yapmaktadır. 

İslam'da Akılalığın Sebepler 
Şeması 

1) İslam'ın mukaddes metinlerinde, me
seLa hulül, ittihad, tecessüm, tecessüd, tes~ 
niye, teslls gibi makul olmayan konular hiç 
bulunmaz. Bilakis daima tevhid ekseninde 
söz söylenmekte ve ister sıradan, ister .kutsal 
olsun, Sübhan Allah'ın varlığa hulülü veya 
mahlukla ittihadına ilişkin kötü koku yayan 
hiçbir şey, eziyet veren hiçbir anlayış, aklı 
yaralayan hiçbir yaklaşım yer bulamq.mak
tadır. Bazen hoşa ginneyen kimi ifadeler 
göze çaıpıyorsa da siyak ve sibakın sağlam 
şahitleriyle üzerindeki toz giderilebilmekte 
ve berrak çehresi kendini gösterebilmektedir. 

Tabü ki Kur'an maarifinin kolay olması
nın ondaki mevzulann ~içerdiği anlamına 
gelmediğine dikkat edilmelidir.Jç ferahlatan 

15 Kamer 17. 
16 MüzzPmmil S. 
17 Maide 73. 
18 Mücadele 7. 
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" <i! . i~~ <-.ili 01. ~i ı u. ·- .lll -" ..r- ~ <.J"S"' .r, , r r. ..J 
1 Yemin olsun:' Biz, ders alınsm diye 
Kur'an'ın anlaşılınasını kolaylaştırdık. 

Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?" 15 

mesajı, az muhteva ve avamilik manasma 
gelmez. Bu nedenle vahiy armağanının iki 
özelliği de mucizevi biçimde taşıdığı anla
şılsın diye, fıtrat için kolay olmasının ya
nında ağır ve ağdalı olduğu da (ama güç 
değil) konu edilmiştir: 

"Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır 
bir söz vahyedeceğiz." 16 

Bu sebeple teslls ve üçün üçüncüsü akı
mını batıl kabul eder: 

"Andolsun, 'Allah, üçiin üçiincüsüdür' 

diyenler katir oldu." 17 

Ve üçün dördüncüsü konusunu da saf 
tevhid sayar: 

"~klerdeki ve yerdeki her şeyi Allah' m 
bildi~ görmüyor musun? Üç kişi giz
lice konuşmaz ki, dördüncüleri O olma
sm. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncı
ları O olmasın. Bundan daha az, yciliut 
daha çok da olsalar, nerede olurlarsa ol
sunlar, O mutlaka onlarla beraberdir." 18 
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Bu tür ayetler, "İslam felsefesine ge
nel bir baloş" bölümünde geçeniere şahit
tir. Hem alol bunların mesajıyla tanışma 
sayesinde felsefenin derinliğine ruhsat bu
lur, hem de kalp onları idrak ettiğinde asil 
irfana aşina olur. 

2) İslam'ın kutsal metinlerinde bir yan
dan ilmin öğrenilmesille ve aklın yüce ma
kamına ulaşınaya teşvik olduğu, öte yandan 
al.iml.ere değer verilip akillerin övüldüğü 
ve §kil ulemaya saygı duyulduğu; üçüncü 
açıdan da bilgili cahillik ve arnelli cehalet
ten kaçındınlıp salandırıldığı, nihayet dör
düncü olaraksa cahillerin tabkir edildiği ve 
arnelle cehaleızede olmuş diyann helak edil
diği apaçık görülmektedir. 

Muvahbid akıl ve zeka sahipleri, melek
ler gibi, kainann yarancısının şeref kazan

dıran musahipliğinde yeralı:nakt?dır. Tevhid 
uleması ve meleklerin adı, SübhanAllah'ın 
mübarek adının civarında zikredilmiştir: 

~~ıj _,;.~ı aJt \ı cl ~ı -~ f, ) 
~ ~l aJl \ı Ja..:.AjL, ksli J..iı i 1 ·t' ..T- ~ , , , ;. , ~ y.J .J 

(~ı_1~ı 

".Allah. melekler ve ilim sahipleri, ondan 
başka ilah olmadığına adaletle şiihitlik 
ettiler. O 'ndan başka ilah yoktur. O, 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hik
met sahibidir." 19 

Haşyet-i mahmud ve havf-i memduh, 
rahman olanAllah'a karşı suret bulandır ve 
bu nefis kemali din al.iml.erine aittir: 

19 Ali iınran 18. 
2° Faur 28. 
21 Bakara 31. 
22 Mücadele ll. 
23 Thlıa 114. 
24 Ahzap 21. 
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( ,.ıJ~ı d.~· : ~ı ~:' t.Jı) 
--· - ~ ~ ~ 

"Kıılları içinden ancak aJimler, Allah'tan 
(gereğince) korkar." 20 

Kamil insanı Sübhan Allah'ın halifesi 
yapan ve bu yüzden meleklerin özel ola
rak kıyınet vermesini sağlayan şey, onun 
Allah'ın esrna-i hüsnasıyla ilgili ilmidir: 

" ".ı, f. ~ 4 " l+15' ,.L4...:. 'Jı r~ı F j 1 Bütün isim-
leri Ad em' e öğretti." ıı 

Gerçi her insan imanla makam ve rütbe 
sahibidir, ama aJ.im olan müminin derecesi 
çok daha üstün ve çok daha yüksektir: 

1)) &.~IJ ~ lj;T &.~11iıı d fi ) 
( 9~J~ ~~ı 

"Allah sizden inananları ve kendilerine 
ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. 
Allah yaptıklarınızdan haberdardır." 22 

Hz. Peygamber'in Allah'tan arttırma

sını istediği şey ilimdi: "~ ~;j y j" 1 
Rabbim ilmimi çoğalt" 23 Hairet;e (s.aa) 
değer veren insanlık toplumlannın tamamı, 
onu örnek almaya ve Hazret'i (s.a.a) ken
dilerine model yapmaya memur edilmiştir: 

"Allah Resulü'nde sizin için en güzel 
örnek vardır.'' 24 

Bu bakımdan Kur' an-ı Hakim'in ortaya 
çıkışı ve kök salması akletmenin nağmesidir; 
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üzerinde derinlemesine düşünmenin tı.nısı, 
talimin ahengi, tefekkürün ezgisi, ilmin çağ
rısı ve görüşün sesidir. Taamüden cehalet
zede olmuşlann ise hicran ve hiçlikten, ma
siyet ve necasetten başka hj.ssesi yoktur. 25 

3) Mukaddes dirll metinlerde ilııll me
seleler ve haber rivayetlerine dair her türlü 
tasdik ve ispat ya da tekzip ve red yeral
maktadır. Yıne toplumsal davranışlar ve si
yasi pozisyonlarda her türlü olumlu takip 
ve eğilim ya da olumsuz isyan ve kaçınma, 
bilimsel tahkik ve kesin kanıt ya qa rasyo
nel tatmine valaf olmalıdır: 

"Haklanda kesin bilgi sahibi olmadı
ğın şeyin peşine düşme. Çünkü ku
lak, göz ve kalp, bunlann hepsi ondan 
sorumludur." 26 

"Bilakis, onlar ilmini kavrayamadık
lan ve yonunu kendilerine asla gelme
miş olan (Kur' an' ı) yalanladılar. Onlar
dan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. 
Şimdi bak, zalimlerin sonu nasıl oldu!" 27 

Temellerini tespit etmeksizin bir şeyi 
yalarılamak da, doğruluk ve yerindeliğinin 
nişanesi aşi.kfuken, hak ve sahih olduğunun 
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alameti apaçıkkerı gerekçesine kesin ola
rak ulaşmadan bir kanuna isyan etmek de 
iJ.nll bir hata ve arneli bir zulümdür. Top
lumun sorumluluk taşıyan bayan il.ml ispat 
ve red, arneli eğilim ve salanma ile temin 
edildiğinden, ayrıca İslam kültüründe söz
konusu işlerin tamamı aJiınce olması ge
rektiğinden akılcılık ve il.ml araşnrmadan 
başka çare yoktur. 

4. İslam ümmetinin anayasası ve da
imi kanunu mesabesinde olan İslam'ın kut
sal metinlerinde, nizarni bir toplumda, bir
likte sırat-ı müstakim yolunda olacaklan 
bir liderlik ve onun yol arkadaşı halktan 
bahsedilmektedir. Herkesin yol aldığı sırat 
Allah'ın dini ve yol gÇisteren ışık da onla
rın aklıdır. Ne lidere ilim ve akıl olmal<
sızın halla kendini takibe çağırmaya izin 
verilmiştir, ne de toplumun bilinçsizce ve 
akılcı davranmayarak birisini takip etmesi 
caiz görülmüştür. Bir milletin siyasi niza
mını dindarlık ışığında medeni yapan ve di
yanetin gölgesinde uygarlığını temin eden 
şey, dosdoğru ilim, nasihat eden akıl ve sa
lih ameldir. Böylece, her ikisi de İbrahi.nll 
(a.s) peygamberlerin sahih takipçileri olan 
Eflatun'un cumhuriyeti ve Aıisto'nun de
mokrasisi basıl olabilecektir. 

Toplumun liderlerinin ilim ve aklı hak
kında Kur'an'ın buyruğu şöyledir: 

---. • , • ~ • J. "", 

25 "&::4~1 .:j '-""' ..flJ" (K raf 199), "ıP:--1 ~t r e: C. 1_,....; jU" (Tevbe 95), 
, J. "" (J , J. ' 

.. c:ı)~~ ~ &..JJI c)S-~jl ~..J"(Yunus 100). 
26 İsra 36. ' 
27 Yunus 39. 
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Herkesin 
yol ald ığı sırat 

Allah'ın dini ve 
yol gösteren ışık da 

aniann aklıdır. Ne lidere 
ilim ve akıl olmaksızın halkı 

kendini takibe çağırmaya izin 

. verilmiştir, ne de toplumun bilinçsizce ve akılcı 

davranmayarak birisini takip etmesi caiz görülmüştür. 

Bir milletin siyasi nizarnını dindarlık ışığında medeni yapan 
ve diyanetin gölgesinde uygarlığını temin eden şey, dosdoğru ilim, 

nasihat eden akıl ve salih ameldir. Böylece, her ikisi de lbrahimi (a.s) peygamberlerin sahih 

takipçileri olan Eflatun'un cumhuriyeti ve Aıisto'nun demokrasisi hasıl olabilecektir. 
.. 

=-- .;...:-;:..;.;· _;,__ _____ ,:___ ........... "-----------~~----''-----·----~· -·-·~- ~ 

"Bazı insanlar (liderler) Allah hakkında 
bilgisizce konuşur, alai ya da nakilin la
lavuzluğu olmaksızın ölçüsüz ve nıtar
sız bir tamşma ve diyalog içine girer, 
konunun önemine dikkat etmeksizin 
baş sallar ve Allah'ın yolundan sap
tırsm diye başkalarına tabi olup itaat 
ederler. Böyle bir şahsın (veya şabısla
nn) dünyada rezi1 rüsvay olması mu
kadderdir ve Allah onu (onları) laya
mette yalaa azap la karşılaştıracaktır." 28 

Bu ayetten net biçimde anlaşılan odur ki, 
toplumda tabi olunacak kimseler, biçkim
seyi saptırmamalan için aJ.imler ve akiller 

28 Hac8-9. 
29 Hac3. 

olmalıdır. Toplumdaki teba ve takipçilerin 
ilmi ve aklı haklanda Kur'an-ı Hakim'in 
talimatı şöyledir: 

( 
, , ") 

..ı.. • ı) \.k:..!. 1<:' J !,. -,tt , - ı..r c:::-' _J 

"Bazı insanlar, sahih bilgisi olmaksızın 
Allah haklanda mücadeleye girişir ve 

her isya.ııkar şeytam takip eder." 29 

Bilgili cahillik ve amelli cehalete müp
tela olan kimse her şeytani önderin peşinden 
gidecektir. Zira melek ile ehrimen arasında 

21 
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ayraç olan ilim onda yoktur. Bilgisiz takip
çiler cahilliderliği de kabul eder. Böyle bir 
siyasi rejim makbul bulunsa bile meşruiyet
ten yoksundur. Çünkü siyasi rejimin meş
ruiyetini temin etmek üzerevehim kargaşa
sından ve hayal kirliliğinden halis alaldan 
ve sapasağlam ilimden mahrumdur. 

S) İslam'ın mukaddes metinlerinde milli 
uzlaşma, toplumun başan yolunda atnğı en 
önemli adımdır. Toplumsal aynşma ise mil
leti uzak yerlere ve korkunç vadilere sü
rükleyen en berbat yoldan çılaşor. Nitekim 
yükselen alal, ilahl tevhidin sırat-ı müstaki
mini teşhis eder, onu katetmeyi kolaylaşn
rır ve milli uzlaşmanın doğru yolunu göıiir. 
Çünkü nifala ve birbirine karşıkini besle
yen uğursuz kesreti.n merışei hevesperest
lerde mevcut olan ve buyruklar yağdıran 
heva ve arzudur. Yükselen alal hevayı he
lak edid göıiir ve ona tabi olmaktan kaçınır. 

"Sen onları d erli toplu sanırsın, Iıaıbuki 
kalpleri darmadağınıktır. BQyledir, 
çünkü onlar akhnı kullanmayan bir 
topluluktur." 30 

Dağılıp parçalanmanın sebeb~ şuur

suzluk ve alal yoksunluğuyla temellen
dirınek, alala tefekkür ve alala hayann 
toplumsal ittihaddaki olumlu etkisini gös
termektedir. Bu meseleyi, yani hevayı silip 
atma ve heva karşıtlığını, ilahl tevhidi be
yan ettikten sonra toplumu vahdete yönlen
diren saf akla borçluyuz. Genel anlamıyla 
İslam'ın kazandırdıklan arasında, Allah'ın 
dininin bu olduğu ve onun da birdep fazla 
olmadığı vardır. Kapsayıa İslam'ın külli 

30 Haşr 14. 
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hatlan İbrahiml (a.s) peygamberlerin rnekte
binde mevcuttur. Yunan'ın büyük şahsiyet
leri, mütedeyyin ve medeni diğer bölgelerin 
ili.l insanlan gibi, geçmişteld peygamber
leri takip ediyordu. Bu nedenle onların kı
lavuıluğunu kaydedip başkalarına aktarı
yorlardı. Bu bakımdan bahsi geçen konular 
hem Eflatun'Uİl ahiald tavsiyelerinde geç
mektedir, hem de Aristo'nun öğreti.d direk
tiflerinde satırıara dökülmüştür. 

Kapsayıa manasıyla İslam'ın eksene 
aldığı öğeler değerlendirildiği, İbrah.iml 
( a.s) peygamberlerin müşterek gelenekleri 
ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) sünneti. tah
lil edildiğinde İran ve Yunan'ın ve bu ikii
min muvahhid filozoflarının ortak kültürel 
kökenieri ortaya çıkacakor. Niteldm Orta
doğu ve Bannın en önemli bağı, İslam'ın 
yüce Peygamberinin (s.a.a) ban ülkelerin
deld hükümdarlara gönderdiği mektuplardı. 

Onlardan nübüvvet davetinin sesine, mebde 
ve mead çağnsının sadasının o iklimdeld in
sanlara ulaşmasına mani olmamalarını iste
mişti. Çünkü toplumlar heva ve arzu bağ
larından özgürleşmeye, heves kayıtlarına 
ihtiyaçtan kurtulmaya, her türlü kölelik ve 
kulluktan, Allah'tan başkasına bağımlılık 
ve bağlılıktan bağımsızlaşmaya susarnışn. 

Hazret'in (s.a.a) doğulu ülkele~ hüküm
darlanna, yani Hicaz'ın doğusunda yera
lan İran'a gönderdiği hayat kurtaran mek
tup ?u minvaldeydi. 

Bu açıdan balaldığında Hz. Peygamber'in 
(s.a.a) bisetini, o çağın şark ve garbının en 
önemli kültürel ve uluslararası bağının et
keni görmek mümkündür. Çünkü Hazret'in 
(s.aa) davetinin özü, tevbidi kabul etmeleri, 
buna karşılık her türlü ifrat büyijklenmeyi 
ve müfrit tevazuyu, hegemoniyi ve boyun 
eğmeyi reddetmeleriydi. Çünkü; 
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''De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle si
zin aranızda ortak bir söze gelin: Yal
nızAllah'a ibadet edelim. O'na hiçbir 

şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp 

da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." 
Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin 

ki: "Şahit olun, biz müslümanlarız." 31 

Bu ayet, İran padişahı Kisra, Roma kay
seri ve benzerleri için kayıt düşülmüştü. 32 

Hazret (s.a.a), martfet erbabının vakıf 
olduğu gibi muallim-i evveldir. Müminle
rin EmirtAli b. Ebi Talib'in (a.s) muallim-i 
sfuıi olması gibi: 

Doğdu birbirinden ilim ve demle 
Adem Ahmed'den, Ahmed deAdem'den 33 

Elbette ki nebevi maarifi tam ve kfuniJ. 
bir tefekkürle Kur' an metninden almak 
ve beşeriyetin yol azığını ona yükleme

. rnek gerekir: 

Adn kervansarayından az bilme 
Kur'an konuğunu Kur'an'ın huzuruna çağır34 

Bari'nin kavlini dirıle, Bart'nin kendisinden 
Çünkü perdedir karinin sanan 35 

31 Ali imran 64. 

ı Aristo Felsefesinden islam Felsefesine ı Misbalı 

Tıpkı M us evi ( a.s) mirası ve İs evi ( a.s) 
eserleri saf Tevrat ve kanşıksız İncil' den al
mak gerektiği gibi: 

Bu deryanın kıyısında ve ortasında olan 
1 Değer taşımaZ, inci gizli saklıdır36 

Aristo Okuluna Genel Bir Bakış ve 
Eleştirisi 

1) Felsefenin eksen öğesirıi varlığın bil
gisi oluştwmaktadır. Yani var olan şeyi ve 
yok olan şeyi kapsayıa biçimde ve herhangi 
bir renk taşımaksızın tanımak. Daha önce 
açıklandığı gibi. Felsefe ve bölümleri için 
seçilen her adlandırma, bilginin yöntemi 
doğrultusWlda ve bilinen yollar olmalıdır. 
Tanıma atmosferinin ve ona ait sahanın dı
şında kalan herşey ... , "Bu halkada (zincir) 
olmayan herşey bu maceranın haricindedir." 

Dolayısıyla Efianın felsefesirıi "aka
demi", Aristo felsefesi "rneşşai" ve Zenon 
felsefesirıi "stoaa" olarak adlandırmak epis
temik mesaj taşımaz. Çünkü Eflatilll gibi 
bir i.istad, ders sınıfını "akademi" adını ver
diği bir bostanda kurdu diye anilll episte
mik kaynaklan o bahçeyle ve talebeleri de 
"akadernisyenler'' olarak asla adlandınla
maz. Aristo gibi bir öğretmen, eğitim fır
satını yürüyüş halinde yapmayı tercih etti 
ve hareket sırasında talirn terbiyeyle meş
gul oldu diye anilll eğitim rnaarifi hiç
bir zaman o durumla, yani "meşşa" şek
linde ve talebeleri de "meşşailer'' olarak 

32 Ali Abmedi Miyanô, Mekatibu'r-Resul, (Kum, Daru'l-Hadis, taıilısiz), c. 2, s. 320 ve 390. 
33 Ebu'l-Hamid Mecdud b. Adem Senai Gazıievi, Hadikatu'l-Hakika ve Şeriatu't-Tarika, (Telıran, Danişgalı-i 

Tebran, taıilısiz), s. 196/ s. 174/ s. 183/ s. 177. 
34 Ebu'l-Hamid Mecdud b. Adem Senai Gaznevi, Hadikaru'l-Hakika ve Şeriatu't-Tarika, (Tehran, Danişgalı-i 

Tebran, taıilısiz), s. 196/ s. 174/ s. 183 1 s. 177. 
35 Ebu'l-Hamid Mecdud b. Adem Senai Gaznevi, Hadikatu'l-Hakika ve Şeriatu't-Tarika, (Tehran, Danişgalı-i 

Tehran, taıilısiz), s. 196/ s. 174/ s. 183/ s. 177. 
36 Ebu'l-Hamid Mecdud b. Adem Senai Gaznevi, Hadikatu'l-Hakika ve Şeriatu't-Tarika, (Tehran, Danişgalı-i 

Tehran, taıihsiz), s. 196/ s. 174/ s. 183/ s. 177. 
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isimlendirilemez. Zenon gibi bir öğretici 
eğitim alaruru bir binanın girişinde revak 
(saçak) alunda oluşturdu diye onun epis
temik meseleleri o revaka nispet edilemez 
ve takipçilerine "stoacıla( adı verilemez. 

I<astedilen, bu üç isimlendirmeden hiç
birinin epistemik tarz belirtmediği ve bu üç 
büyük felsefenin, yani Eflatun, Aıisto ve 
Zenon'un felsefi özelliğini açıklamadığı
dır. Tıpla bazı kelam fırkalannın epistemik 
tarzına veya meşhur özelliklerine göre de
ğil, kurucularına anfla Eş' ari, M':ltezile vs. 
oJarak adlandırılmasının yerinde bir isim
lendiriDe olmaması gibi. Bununla birlikte 
bazı felsefe okullarnun "işrak" ve "hikmet-i 
mütealiye" olarak adlandınlması yerinde ve 
doğrudur. Çünkü onlara has üslubu veya be
ğenilip tasvip gören meşhur özelliğini be.
yan etmektedir. 

Akılo ( araştırmaa değil) tabkik ve ince
leme, felsefenin sermayesidir. Geçmişi tak
lit, eskide donup kalma ve yenilikçilikten 
korku, akılo tefekkürün eşkiyasıdır. Aristo, 
opla diğer yenilik yanlısı ilahlyatçı bilge
ler gibi, semavi peygamberlerin vahyinin 
ve fıtri aklın üstlendiği rehberlik ışığında, 
felsefe ortamını alışkanlıldardan uzak tut
mada ve banla bağımlılığı hakka ihtiyaç
tan ayırııiada şaheser bir çaba ortaya koy
du. 37 Nitekim İslam felsefesinde bu güzel 
akı.lo gelenek aynen korunmuştur.· Vehi.m 
·ve hayatin aşağı ufkunda yaşayan, vehi.m 
imalatçıları ve zihni perişanlar tasdik et
medikçe makul hiçbir mevzuya inanma
yan, onun hak olması için bir grubun şeha- . 
detini veya şairin şahitliğini talep eden, bir 
balıiste muhakkiklerin övgüsünü almış araş
ormayı gündelik ve sıradan bir malın alış
verişindeki çene çalma zanneden ve ondan 

... , 
37 İbn R~d, a.g.e., s. 42 1 s. 44 ve 45 / s. S. 
38 İbn R~d, a.g.e., s. 42 / s. 44 ve 45 1 s. S. 
39 İbn R~d. a.g.e., s. 42 1 s. 44 ve 45 1 s. S. 
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canı sıkılan kimse, Aristo'nun bilimsel ala
nında makam ve konumdan yoksundur. 38 İbn 
Rüşd, Aristo'nun Elif-i Suğra's~ yorum
larken, beşerin tabiatıyla birlikte ona yer
leştirilmiş olan bakla tanıma şevkini, hak
kın bilgisinin mümkün olduğuna delil kabul 
etmiştir. Çünkü varlık nizarnında hiçbir şey 
banl değildir. Eğer bakla idrak mümkün ol
masaydı sözkonusu şev k de banl olurdu. 39 

2. Felsefenin eksen öğesini oluşturan 
varlığın (hak) bilgisirıe erişim, tanıma araç
ları olmaksızın, yani fer'i mantık ve fenler 
ve onun disipline edilmiş kollan bulunma
dan kolay olmayacakor. Ölçüm aleti bulun
maksızın ve terazisiz hak ve banlın değer
lendirilmesi, evrenin sırlan ve nesnelerinin 
var olup olmaması çevresindeki her türlü 
yargı beyhudelikten uzak kalamayacakor. 

Selef bilgel er, haklan bilgisinin önemini 
ve ona erişmek için uygun araçların lüzu
munu anlamışn. Belli ölçüde de bunun ilk 
aşamalarını katetmişlerdi. Lakin onun has
sas tekniklerinin bir bölümünde mükemmel
leştirme, derleme, düzenleme ve yenileme 
kurası Aristo'nın saygın adına aoldı. Öyle 
ki İslam'ın meşhur hakimi Ebu Ali Hüse
yin b. Sina bu konuda şöyle buyurmuştur: 

Aristo (muallim-i evvel) dedi ki: Kanıt 
ikame etmek için tartışma ve polemik 
sanannı bilmekten başka çare yoktur. Bu 
alanda geçmiştekilerden bize önemli bir 
bilgi miras kalmış değildir. Sofistlerden 
kaçınınayı tavsiye etmişlerse de. Onların 
hikayesi, yolcuya, ayaklarını korumak için 
deriden ayakkabı edinmesini tavsiye eden, 
ama ayakkabı için hangi derinin daha iyi 
olacağını, nasıl kesileceğini ve nasıl dil<i
leceğini açıklamayan kimsenin hali gibidir 
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(ilırıl plan olmaksızın ayağı koruma tavsi
yesi). Biz, her bir kıyasın biçimini, ömür
den çalan bir müddeti.n çilesiyle elde et
tik. Maruz kalınan kusur için özür diler ve 
yeni bir meselenin ifade edilmesine min
nettar kalınz ... 

Bu, Aristo'nun sözünün hulasasıdır. Bense 
(İbn Sina) derim ki: Ey aklını kullanan 
öğrenciler, dikkat edin. AcabaAristo'dan 
sonra şimdiye dek binüçyüzotuz yıl {İbn 
Sina'nın zamanına kadar) geçmesine rağ
men hiçkimse onda bir kusur bulabildi mi 
ve ona herhangi bir şey ilave edebildi mi? 
Asla. Biz (İbn Sina) derin göıiişümüzle, 
sırf bu d alla meşgul olduğumuz günlerde 
büyük bir araştırmaya giriştik ve Sofistle
rin sanatında Aristo'nun söylediğinlıı dı
şında bir şey bulamaclık Onun usülünün 
özetlenmiş kimi tafsilan hariç ... Öğrenne
ninin (Eflatun) gerçekleştirdiği ve "sofis
tika" adını verdiği şey, gerekli miktardan 
eksik kaldı. Tıpkı mannksal meseleyi ta
biat ve ilahlyatla kanşnrdığı eserde gerekli 
sırurlann dışına çıkması gibi. 40 

3. Varlığın herşeyin aslı olması gibi, 
varlığın bilgisi de tüm epistemelerin aslı
dır. Haldki anlamıyla felsefe (felsefe dışında 
pek çok bilime de atfedilen kapsayıcı ania
nunda değil) varlığı, nedensellik ve sebep
ler yoluyla tanımayı uhdesine almıştır. Ni
tekim Aristo açısından herşeyi tanımanın 
en iyi yolu, nedensellik ve sebep balamın
dan onun kökenini bulmaktır. 

Diğer ilimlerin mevzulanru tanıma işi 
ve onlann anahtar boyuta sahip doğrulan
mış temellerinin pek çok bilgisi felsefenin 
alanında temin edilir. Bu nedenle tecrübeye 
değil, soyutlamaya dayalı usüle isti.natla or
taya çıkan her türlü değişim, külli felsefe
nin tekamülüne bağlıdır. Manttk her ne ka
dar felsefenin basamağı ve terazisi ise de 
diğer tikel ilimler gibi kendi eksen öğele
rinde felsefeye borçludur. 

Aıisto mannğı, Meşşai okulun ve ben
zerlerinin ürününü tartınada işe yara
yan sınırlı bir ölçüttür. Ama bazı Stoacı 

40 İbn Sina, Mantık-ı Şifa, (Kum, MektebetuAyenıllah Mer'eşi Necefi, tarihsiz) 1 İbn Sina, el-Şifa: el-Sofosta, 
c. 7, basla: Mısır, s. 110-140, serbest çeviriyle ve özetleyecek. 

·. 

25 



Misbalı ı Aristo Felsefesinden islam Felsefesine ı 

felsefelerden üretilen diğer ağır mallar, 
Hilanet-i Müetaliye'de veya nazari irfanda 
gündeme gelen ve gayp perdelerinin arka
sından şehadet piyasasına sunulanlar gibi, 
asla Aristo manoğının terazisiyle tarnla
maz. Mesela bir yönden mantık havza
sında sözkonusu edilen ve EbuAli Sina'nın 
"Şifa"nın mannğında ve Hace Nasiruddin 
Tusi'nin de ''Teaid" mannğında tamtnğı 
on kategori, mümkün nesnelelin mahi
yetine ve mümkün varlığın Meşşai hik
meti temelinde mahiyet sahibi olmasına 
dayanmaktadır. Nitekim şuna inanır: Her 
müılıkün mevcudun mahiyeti (ne olduğu) 
ve varlığı (mevcut olduğu) sözkonusudur. 
Lakin Hilanet-i Müetaliye'ye göre varlığın 
hakikatinin ikiden fazla losını yoktur: Biri, 
mecburi olan bağımsızlıktır ve diğeri de 
mümkün olan bağlanan (bağlayıcı değil). 
Mümkün, harfli mana olan ve bağımsız 
Allah'a yaslanan bağlanan varlık demek
tir. Harflimananın mahiyeti yoktur, bila
kis mefhuma sahiptir. Zira mahiyet, müs
takil olarak zihne gelen şeydir. Fakat hiırf 
mefhumu hiçbir zaman mefhwn istikla
line sahip değildir. 41 

Mahiyet mefhuma dönüştüğünde kate
goriler bahsi öncelikli ve ikincil kategori
lere dönüşür ve felsefede gündeme geti
rilen cins ve fasıl, yakın ve uzak, ·tam ve 
.eksik ve beş tümelle ilişkili diğer balıisie
rin bepsi mefhum rengini alır. Bu haldey
ken öylesine ciddi bir başkalaşma geçirir 
ki böyle bir değişim tek başına mannğın -
başedebileceği bir şey değildir. Bilakis 
genişliği, felsefenin bazı meselelerini de 
kapsayacaknr. 

Son~har 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 

Diğer örnek. hamledileni mevzuya ham
Ietmenin ve bu ikisinin Aristo okulunda ve 
diğer Meşşai bakimlerinde birliğinin iki 
losını olmasıdır: Dk ve zata ilişkin ham
letme, yaygın ve yapay hamietme. Aristo 
mannğı bu iki hamietmeyi hamietme ka
biliyetine sahiptir. Lakin Hilanet-i Müte
aliye, hakikat ve seyrekliği hamietmeyi 
icat etti. 42 Nazari irfan ise ondan da üstii
nünü, Artsto terazisinin asla uygun düş
ınediği devasa malı, yani zaJ:ıir ve mazharı 
hamietmeyi ortaya çıkardı. Bu nedenle de
nebilir ki, Aristo mannğı kelam ilmi için 
kullanışlı ve Meşşai hikmeti için işlev
seldir. Ama onların ötesinde işe yaramaz. 
Adem ve melekeDin karşıtlığı da Hikmet-i 
Mütealiye'nin, geçmişte farkına varılma
mış bir diğer armağanıdır. Zira öncekiler 
fakirlik ve zenginliği adem ve melekeDin 
karşıtlığı kategorisine ait zannediyordu. 
Adem ve melekenin manası, adem olan 
her ne kadar melekeDin varoluşsal vasfın
dan yoksunsa da şahsı balamından veya sı
nıfı, türü, cinsi, yalanlık, uzaklık ve ebadı 
açısından ona sahip olma kabiliyeti vardır. 43 

Hikmet-i Mütealiye'nin Kur' an vah
yinden yardım alan fetvası şudur: Süb
han Allah'ın masivası fakir ve sadece Al
lah zengindir: 

~ı ~ iilıj ~ı Jı yı.ı-Wı ~t ) 
(~~ı 

"Ey insanlar! Allah'a muhtaç oliuı siz
siniz. Zengin ve övülmeye layık olan 
ancak O'dur." 44 

41 Bkz: Rahik-i Mahrum, c. 2, s. 105 1 Şerh-i Hikmet-i Miltealiyye, Esfar'ın 6. cildinin şerlıi, c. 2, s. 325-326. 
42 Bkz: Rahik-i Mahrum, c. 2, s. 105 1 Şerh-i Hikmet-i Miltealiyye, Esfar'ın 6. cildinin şerhi, c. 2, s. 325-326. 
43 Rahik-i Mahrum, c. 2, ikind bölüm, s. 237. 
44 Faor ıs. 
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- Hikmet-i Mütealiye'nin Kur'an vahyinden yardım alan fetvası şudur: 
<-- .. -.. - Sübhan Allah'ın masivası fakir ve sadece Allah zengindir: 

Allatıı'a muhtaç olan sizsiniz • 

Mümkün hiçbir varlık şalus, sınıf, nev 
ve cinse ait hiçbir çerçevede, gani ve zen
gin vacip varlık olmayacaktır. Bu tafsi
lat adem yönünden değil de meleke böl
gesinde hesaba katılsa ve adem sahibinin 
her ne kadar zengin varlığın cevherinin li
yakatini taşımasa da o mertebelerin bazı
sının salamyetine sahip olduğu söylense 
buna verilecek cevap şöyle olur: Allah'ın 
masivası, liyakatini taşıdıkları o mertebe
lerle ilgili şartlara haizdir, yoksun değil ve 
Allah o mümkün dereceleri kendi masiva
sına lütfetmiştir. Dolayısıyla fakirlik ve zen
ginliğin karşıtlığı selb ve icab karşıtlığına 
dah.ildir. Büyük hakim Ağa Ali Müderris 

. ancak O'dur." (Fat1r 15) 

Zenuzi'nin ifade buyurduğu gibi, adem ve 
meleke karşıtlığına ait değildir. J> 

4. İbn Rüşd'ün tefsiriyle Aristü'nun 
Elif-i Suğra'sından anlaşılan şudur ki, 
Arlsto, hem fcill nizamın silsilesi için zara 
has mebdeye inanmaktadır, hem de gaye 
nizamın silsilesi için zata has gayeye. Aynı 
zamanda onun meşhur hareket kamu, saf 
akıl olan zata has kamil ve soyut varlığı 
ispatlamaktadır. Çünkü herşeyin muharrik.i 
olan o akıldan kasıt, nefis karşısındaki akıl 
isimli mümkün soyut varlık değildir. Zira 
mümkün soyut aklın kendisi, mahiyet iti
bariyle iktiza etmeyenden başka bir var
lığa aktanlmışur. Bu dönüşüm, Hikmet-i 

45 Ağa Ali Müdeıris Zenuzi, Bedayiu'l-Hikem, (Tehran, eı-Zehra, 1376), s. 53. 
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Mütealiye'de zattaki hareket sayılınakta
dır. 46 Zata has zorunluluğu hareketsizlik 
ve gaynsırun zorunluluğunu hareket ka
bul eden yeni Eflatunculann ideolojisi gibi. 

Hulasa, hareketten münezzeh yegane 
muhanik Vacibu'l-Vücud'dur, soylit müm
kün alol değil. Vacib olanın harekete geçir
mesinin önemli bölümü, muharrikin ken
disinin harekete geçenle birlikte yürüdüğü 
tahrik değil, maşukun §şıkla ilgili tahriki 
kategorisindendir. Aynı şekilde Aristo da 
nesnelerin dahili nizamındaki parçalan 
sonsuz kabul eder. Yoksa onlann bilgisi 
mümkün qloıazdı. Oysa beşer onlan bil
meye erişebilmektedir. 

Aristo, doğulu hakimler nezdinde her za
man saygıyla arulm.ıştlr ve hala da böyledir. 
O kadar ki, telifler kaleme alıp yorumlar yaz
mışlar ve bazen de üstadı Eflatun'un görüşle
riyle onunkileri banşçı biçimde uz.Iaştınnaya 
soyunup Kayyımu'l-Cem beyne'r-Re'yeyn 
eserini meydana getiı:mi.şlerdir. 47 Elbette ki 
Yunan hikmetine ilave ettikleri, o iklimden 
İran'a gelenden çok daha fazladır. Aristo ah
laka önem vermektedir. Bu unutulmuş fazi
let. günümüz dünyasının en önemli kurtuluş 
yoludur. Aristo'nun sekizgen mezanna yazı
lanlar, ilahlyat önderlerinin, haklann tama
mını ve tüm insanlığın hukukunu garantiye 
alan vasiyetlerinden bir köşedir. 
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