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FELSEFE TAR H NDE SÜRYAN LER N YER  VE ÖNEM  
 
 

Yrd. Doç. Dr. M. Nesim DORU 
 

rnak Üniversitesi lahiyat Fakültesi 
 
 

Özet 
Süryaniler, di er birçok millet gibi felsefi dü ünce gelene ine katk da 
bulunmu lard r. Süryanilerin felsefe tarihine katk lar  genelde slam 
felsefesi içinde de erlendirilmi tir. Bu de erlendirmeler, Helen 
felsefesini Arapçaya aktaran Süryani çevirmenler etraf nda 
ekillenmi tir. Bu çal mada Süryanilerin etkisinin sadece tercümelerle 

s n rl  olmay p, geni  etkileri olan önemli bir felsefi dü ünce 
oldu unun alt  çizilmi tir. 
Anahtar Kelimeler: Süryaniler, Felsefe, slam Felsefesi, Nesturi, 
Yakubi. 
 
Abstract 
Syrians, like a lot of other nations, contributed to the tradition 
of philosophical thought. The contribution of Syrians to the history of 
philosophy avaluated mainly within the framework Islamic 
Philosophy. These avaluations, formed around the Syrian 
translaters who transfered Helen's Philosophy in Arabic. In this work 
it has been highlighted that the influence of Syrians was not only 
limited to the translations, but it was a important philosophical thought 
which had a broad effect. 
Key Words: Syrians, Philosophy, Islamic Philosophy, Nestorian, 
Yakubi 

 
 
Giri  
Felsefi dü üncenin en önemli özelli i kümülatif olmas d r. Büyük dü ünce 
ak mlar n n meydana gelmesinde birden çok unsurun beraber rol ald  bir gerçektir. 
Buna göre felsefi dü üncenin tarihsel geli iminde Hint, Çin, Yunan, Roma, slam, 
H ristiyan, Yahudi gibi birçok medeniyetin katk s  vard r. Kaynaklarda bu 
medeniyetlerle ilgili olarak Süryanilerin ad  H ristiyan etkisi ile ilgili konularda 
hemen hemen hiç geçmemektedir. H ristiyan etkisi denilince öncelikle ortaça  Bat  
felsefesi akla gelmektedir. Süryani etkisi daha çok slam felsefesi ile ilgili 
kaynaklarda geçmektedir ki, slam felsefesinin etkisi bile farkl  sebeplerden dolay  
dünya felsefe tarihi içinde çok az i lenen bir konu olagelmi tir. Bu sebeple felsefe 
tarihi içinde Süryani etkisinin boyutlar  çok az bilinmektedir.  
 
Do u ve Bat  medeniyetlerinin kav ak noktas nda arac  bir unsur olarak Süryanilerin 
felsefe tarihi içinde yerini belirlemek önemli oldu u gibi, “arac  unsur” olmay  a an 
boyutlar n  gözler önüne sermek de o kadar önemlidir. Zira Süryani dü üncesi sadece 
Yunan bilim ve felsefesini slam dünyas na aktaran bir “profesyonel mütercimler 
hareketi” olarak ele al namaz. Ayn  zamanda bu dü ünce, belli kayg larla hareket 
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eden ve önemli sistem filozoflar n  (Mo e Bar Kifo, Yahya Bar ‘adi, Bar Ebroyo gibi) 
yeti tirmi  bir dü üncedir. 
 
Süryani dü üncesinin felsefe tarihinde yerini belirlemek için bu dü üncenin tarihsel 
seyrinin temel basamaklar ndan bahsetmek gerekir. Bu çerçevede öncelikli olarak 
Süryani dü üncesine kaynakl k eden Aristotelesçili in Yeni-Plâtoncu bak  aç s yla 
yorumland  skenderiye Okulu, ikinci olarak Mezopotamya’n n kuzeyinde kurulan 
Süryani dü ünce kurumlar nda görülen kristolojik1 tart malar, üçüncü olarak Süryani 
dü üncesinin slam felsefesi tarihindeki yeri ve önemi ve bu dönemde yukar daki 
bütün a amalara ba l  olarak ba ms z sistem filozoflar n n görü leri çerçevesinde 
Süryani dü üncesinin temel esaslar n  ele almak gerekir. 
 
Böylelikle Süryani dü üncesinin seyrini ele almak bizim felsefi dü üncenin temel 
karakteri olan kümülatifli ini de anlamam za yard mc  olacakt r. Zira felsefi 
dü üncenin dönemleri, her bir halkas  birbirine ba l  olan bir zincir misali birbirinden 
ayr  ele al namaz. 
 
1. skenderiye Dü üncesi ve Süryaniler 
M.Ö. Dördüncü yüzy l, Helen site devletinin iflas etti i bir dönemdir. çine kapan k, 
dar ve ihtiyaçlara cevap veremeyen site devletinin bu durumu büyük ölçüde Helen 
dünyas nda Aristoteles’in ölümünden sonra ba  göstermi  olan ku kuculu a ba lan r. 
Ku kuculu un yaratt  travma o kadar büyük olmu tur ki, sonuçta Helen dü üncesi 
kendisine daha güvenli bir yer olan ve 331 tarihinde Büyük skender taraf ndan 
kurulan skenderiye’de yer bulmu tur.  
 
skenderiye dü üncesi, etkileri Suriye’de ve Bat  Asya’da da görülen geni  bir kültür 

havzas  meydana getirmi tir. Helen felsefesinin kadim M s r ve Do u inanç sistemiyle 
kar arak ortaya ç kan ve ad na Helenizm ad  verilen bu dü ünce konsepti genel 
itibariyle bir Yeni-Plâtonculuk olmakla birlikte içinde Yeni-Pythagorasç l k, Yahudi 
Felsefesi ve lk H ristiyanl k ak mlar n n da oldu u göz önüne al nd nda Do u ve 
Bat  aras nda bir köprü vazifesi gördü ü de anla lmaktad r. skenderiye okulunun 
olu turdu u Helenistik kültür havzas n n etkinli i slam kültürünün bölgeye yay ld  
7. yüzy la kadar devam etmi tir.2 
 
skenderiye dü üncesinin Süryanileri ilgilendiren en önemli olay  ve dü ünce hareketi 

Ariusçuluktur. skenderiye Okulunda yeti mi  bir rahip olan Arius (öl. 331)’un 
fikirlerinin olu turdu u bu ak m, kendisinden sonra Süryani dü üncesini derin bir 
tart maya sürüklemi tir. Ariusçuluk, kendine özgü bir felsefeden yoksun kiliseyi 
skenderiye dü üncesi, Yeni-Plâtonculuk ve Aristotelyan metafizik ve psikoloji ile 

tan t rm t r. Arius, Tanr  ve O ul’un beraber ezeli olamayaca n  ve O ul’un 
zamanda yarat lm  oldu unu savundu. Ona göre Baba, bölünmeyi kabul etmeyen tek 

                                                 
1 Kristoloji, s-Mesih’in tabiat  ile ilgili meydana gelen tart malar sonucu olu an literatürün ad d r. 
2 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, (M. M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Wiesbaden, 
1963), volume:1, pp.112–3 
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ezeli varl k oldu undan O ul’un ondan gelmesi imkâns zd r. O ul, olsa olsa Tanr ’n n 
elçisi olabilir.3 Arius’un fikirleri H ristiyan teolojisinin en önemli meselesi olan 
“ezelilik” fikrini felsefi ve rasyonel aç dan yorumlamaya dayan yordu. Asl nda konu 
C.A. Kadir’in ifadesi ile “psikolojik” yani Aristoteles’in De Anima adl  eserinde 
ortaya koydu u insan n psi ik ve rasyonel yönünü aç klamaya dayan yordu.4 Buna 
göre insan nefsi üçü (beslenme, duyma ve hareket etme) hayvanlarla ortak biri de 
(dü ünme) sadece insana özgü dört melekeye sahiptir. sa Mesih’in ahs nda bu 
melekelerin nas l beraber olaca  ve bunun rasyonel aç dan aç klanmas n n zorlu u, 
beraberinde problemler do urmu tur. skenderiye okulunun Ariusçu görü üne göre bu 
melekeler, sa Mesih’in bedeninde erimi (fused) halde bulunmaktad r. Bu dü üncenin 
kar s nda yer alan ve Antakya Okulunda örgütlenen Nestur (öl. 451)’a göre ise, sa 
Mesih’in bu melekelerin ikisini de yani be eri ve ilahi unsurlar n her birini de 
bar nd rd n  ve bu iki melekenin sonunda tek bir ahsa dönü tü ünü savunmu tur.5 
Nihayetinde bu iki dü ünce de sa Mesih’te çift tabiat n olmas  noktas nda 
birle iyorlard .  
 
Ariusçuluk ve Nesturilik dü üncesi, kilisenin salt inanç do mas na kar  gelerek 
felsefi nosyonlara ba vuruyordu. Bu dü ünce, s ras yla 325 znik Konsili6, bu konsilin 
kararlar n n peki tirildi i 381 y l ndaki Konstantinopel Konsili ve 431 y l nda 
toplanan Efes Konsilinde7 yarg lanarak takipçileri bask  alt na al nd . Buna kar l k 
Nesturilik Mezopotamya’n n de i ik bölgelerinde kurduklar  okullarda görü lerini 
yaym lar ve bu okullarda kristolojiyi Helen felsefesi ve mant na göre 
yorumlam lard r. Bu çabalar n sonucunda geni  bir felsefi birikim ortaya ç km t r.   
 
Süryanilerin skenderiye’deki çal malar na dönecek olursak onlar n skenderiye 
dü üncesine eklemlenmeleri ve bir felsefi cereyan olmalar  ilk defa bir Süryani 
(Yakubi) filozof olan Yahya en-Nahvî (450–530) ile ba lar. Nahvî, skenderiye Yeni-
Plâtonculu unun bir temsilcisidir. Bilindi i gibi skenderiye dü üncesinde Yeni-
Plâtonculuk, biri pagan karakterli olan ve öncülü ünü Pofiryus, Jamblikos, Plutarkos 
ve Proklus olan ak m; di eri ise öncüleri en-Nahvî ve talebesi skenderiyeli stefan 
olan H ristiyan Yeni-Plâtonculu u olmak üzere iki kola ayr lm t r.8 
 
Yahya en-Nahvî Okulu, Helen felsefesinden esinlenmekle beraber birçok konuda 
Aristoteles’in fikirlerini ele tirmi tir. Onun ayn  okulun temsilcisi olan ve âlemin 
kadimli ini savunan Proklus ile olan tart malar  felsefe tarihinde önemli bir dönüm 
noktas  olarak kabul edilmelidir. Yahya, Proklus’ n âlemin ezelili ini dokuz kan tla 

                                                 
3 Mehmet Çelik, Süryani Tarihi, Ayraç yay., Ankara, 1996, s. 109 
4 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, p. 124 
5 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, p. 125 
6 znik Konsili’nde Arius aforoz edildi ve dinin felsefi ve akli olarak aç klanmayan dogmalar  oldu u 
deklare edildi. 
7 Nestur, bu konsülde aforoz edildi ve Nesturilere iddet politikas  uygulanmas na karar verildi. 
8 Mehmed Bayrakdar, slam Felsefesi Tarihi, TDV Yay., Ankara, 1997, s.33 
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savundu u “Âlemin K demi Hakk nda”9 adl  eserine bir reddiye olarak yazd  
“Proklus’a Reddiye” adl  eserinde âlemin yarat ld n  ve ezeli olmad n  felsefi 
kan tlarla ispatlamaya çal m t r. Yahyâ’n n kulland  kan tlar hüdus delili ve 
sonsuzca ardarda geli in imkâns zl  delili olup, Süryani dü ünürlerin ve slam 
kelamc lar n n uzun as rlar boyu bu konudaki en güvenilir kan tlar  olmu tur. slam 
dü ünürlerinden Gazâlî, Cüveynî, ehristanî taraf ndan kullan lan ve bn Rü d 
taraf ndan slam kelamc lar na atfedilen bu deliller,10 en-Nahvî’nin felsefe tarihindeki 
etkilerini göstermesi bak m ndan önemli bir göstergedir. Öte yandan slam 
dü üncesinde âlemin k demini savunan Farâbî ve bn Sina gibi filozoflar da 
Proklus’un kan tlar n  kullanm lard r.11 
 
Yahyâ en-Nahvî’nin etkileri sadece slam dü üncesinde de il ayn  zamanda Süryani 
dü ünce aç s ndan da önemli etkiler yaratm t r. Yahyâ Aristoteles’in Mant k külliyat  
ba ta olmak üzere birçok eserinin yan nda birçok Yunan filozof ve bilim insanlar n n 
eserlerini de erh etmi tir. O, ayn  zamanda teslis inanc n n felsefi kan tlarla 
savunulmas nda ve ortodoks inanc n savunulmas nda, di er inanç sahiplerine 
(Paganistlere ve Nesturilere) kar  apolojetik gelene in en önemli temsilcisi olarak 
kendisinden sonra gelen birçok Süryani dü ünüre ilham kayna  olmu tur. Onun 
eserleri birçok Süryani dü ünür taraf ndan tercüme edilerek erh edilmi tir.12 
Süryanilerin felsefe tarihi içinde derin ihtilaflara konu olan kristolojik tart malar nda 
ve bu tart malarda kulland klar  felsefi argümanlar nda Aristoteles ve Platon gibi 
Helen filozoflar  ile yollar n n kesi mesinde Yahya en-Nahvi’nin dü üncelerinin ve 
yönteminin etkisi büyük olmu tur. Yahya, Süryani dü üncesinde daha çok Yakubilik 
üzerinde ekili olmu tur.  
 
skenderiye okulunun bask n dü üncesi Helen felsefesinin Do u dü üncesi ile 

yorumlanmas na dayand  gibi Do u kutsal metinlerinin de Helen felsefesine göre 
yorumlanmas  esas  i liyordu. Örne in Kitab-  Mukaddes sadece literal olarak de il 
ayn  zamanda mistik bir yorumla yeniden ele al n yordu. Bu yakla m Süryani kültür 
havzas nda derin tart malara sahne olmu tur. Bir yandan mistik/Bat ni yorumlar  esas 
kabul eden yakla m, öte yandan sadece literal anlamlar n esas kabul edilmesi 
gerekti ini savunan alternatif dü ünce okullar n n ortaya ç kmas , bizi skenderiye 
                                                 
9 Bu kan tlar için bkz: Proklus, Hücecu Proklus fi K demi’l-Âlem, çev: shak b. Huneyn, (Abdurrahman 
Bedevî, el-Eflatuniyyetü’l-Muhdese nde’l-Arab, Küveyt, 1977 içinde), ss.34–42 
10 Harry Austryn Wolfson, Philosophy of The Kalam, England, 1976, pp.410–34 
11 Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü Süryaniler, Dipnot Yay., Ankara, 2007, ss.42-3 
12 Ra’sü’l-Aynl  Sargis, Yahya’n n yan nda okudu ve onun Kategoriler, Peri Hermeneias I. ve II. 
Analitikler, Topica ve sagoji yorumlar n  ve Galen´in (Calinos) t p eserlerine yapt  erhi Süryanice´ye 
çevirdi. Severiyos Sebuht, Yahya’n n Euklides ve Batlamyus’a ait eserlerin erhlerini ve Teleskop eserini 
çevirdi. Urfal  Yakub ise skenderiye Oklunda felsefe, mant k ve Kitab-  Mukaddes yorumu ilimlerini 
ö rendikten sonra Yahya’n n erhlerini çevirdi ve Hexaemeron (Alt  Gün) eserini de erh etti. Araplar´ n 
Psikoposu Gorgis de Aristoteles’in Organon külliyat n  çevirdi sonra da Yahya en-Nahvi’n n aç klamalar  
yard m yla onlar  aç klad . Musa bn Kifa (Mu e Bar-Kifo/öl. 903) ise, Yeni Ahid Yorumunda ve Nefs adl  
eserinin birçok yerinde referans olarak Yahya en-Nahvi’ye dayanm t r. Yahya en-Nahvi´n n Teslis 
inanc n  felsefi argümanlarla kan tlama çabas n n olu turdu u gelenek, Tikritli Ebu Raita ve Yahya bn 
‘Adi gibi filozoflar taraf ndan da devam ettirilmi tir. Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü Süryaniler, 
s.45 
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okulu ile beraber di er Süryani okullara götürmektedir. Bu okullar, Süryanilerin 
kristolojik tart malarda ba  gösteren ihtilaflar na sahne olacak ve Aristotelesçilik, 
Stoac l k, Plâtonculuk, Mistik/Tasavvufî ak mlar ile daha birçok fikri yöneli ler 
ortaya ç kacakt r.  
 
Bu çerçevede skenderiye dü üncesinin, Suriye ve Mezopotamya’da yeni merkezlerin 
kurulmas yla zamanla önemini yitirmesi ile beraber bu felsefi gelenek de yeni kurulan 
merkezlere ta nm t r. Bu merkezlerin en önemlileri Antakya, Urfa, K nni rin, 
Harran, Ra’sü’l-‘Ayn, Nusaybin ve Cündi apur gibi okullard r. 
 
2. Nestûrî-Yakûbî Çeki mesi ve Mezopotamya’da Süryani Dü ünce Okullar  
skenderiye okulundaki felsefi tart malar n Mezopotamya bölgesine yay lmas  ile 

beraber Süryaniler de teolojik-felsefi tart malar  kurumsal olarak sürdürmü lerdir. 
Tart ma genel itibariyle biri sa Mesih’in tabiat nda hem be eri hem de ilahi unsurun 
oldu unu savunan çift tabiatç lar (Diyofizitçiler/Nesturiler) di eri sa Mesih’in 
tabiat nda sadece ilahilik unsurunun oldu unu savunan tek tabiatç lar 
(Monofizitçiler/Yakubî) aras nda olmak üzere iki ana ak m üzerinden yürüyordu. 
Tart malar n büyümesi üzerine 450–457 tarihlerinde toplanan Kad köy Konsili, daha 
önce toplanan konsillerin aksine sa’da çift do an n oldu una karar verdi. Bu konsilin 
kararlar  tart malar  daha da alevlendirdi. Sonuç Nesturilerin lehine gibi görünüyorsa 
da asl nda büyük bir tenakuz ya an yordu. Bir taraftan Nestur mahkûm ediliyor ama 
teolojisi kabul ediliyordu. Yakubiler ise teolojilerinin mahkûm edilmesinin k zg nl  
içindeydiler.13 
 
Kad köy Konsili sadece Nesturi ve Yakubileri de il bütün bir do u kilisesini 
küstürmü tü. Bu konsilin sonucunda H ristiyanl k dünyas  Do u ve Bat  H ristiyanl  
olmak üzere ikiye ayr ld . Bat  H ristiyanl  Yunanca konu an ve stanbul 
Piskoposlu una ba l  kiliseler ile Roma Piskoposlu una ba l  Latin kiliselerinden 
olu uyorken, Do u H ristiyanl  ise Melkitler, Do u ve M s r kiliselerinden 
(Nesturiler, Antakya, K pti, Filistin ve K br s Kilisesi) olu tu.14  
Konumuz aç s ndan bakacak olursak; bu konsilden sonra Nesturiler ve Yakubiler, 
Suriye ve Mezopotamya’da kurduklar  okullarda görü lerini savunmak için felsefi ve 
teolojik tart malara yo unla m lard r. Kendilerine bask  yapan yönetimin dili olan 
Yunancay  terk ederek e itim ve ibadet dillerini özellikle Süryanice yapmaya özen 
gösterdiler. Felsefi eserleri kurumsal ve sistematik bir biçimde Süryaniceye 
çevirmeye ba lad lar.15  
 
Öte yandan Süryanilerin kendi aralar ndaki teolojik ihtilaflar da bu okullarda varl n  
sürdürüyordu. Esas nda mesele tamamen teolojik ihtilaflard . H ristiyanl n Tanr ’n n 
vücud, ilim ve hayat s fatlar  etraf nda dönen ve bunlar n her birini ayr  bir zat olarak 

                                                 
13 Mehmet Çelik, Süryani Tarihi, s.219 
14 Mehmet Çelik, Süryani Tarihi, s.267 Ayr ca bkz: Teodor Abu-Kurra, Meymer fi-S hhati Dini’l-Mesihi, 
N r: Par Le P. Constantin Bacha, Roma, 1905, ss.23–27 
15 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, p. 125 
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gören ekanim/hypostaslar16 inanc , Yeni-Plâtonculu un Bir, Ak l ve Âlemin Nefsi 
üçlüsünden de etkilenerek yorumland .  
 
Yakubilere göre üç hypostas, her biri bir zat olan ayr  ayr  eylerdir. Çünkü ilim ve 
hayat, vücuttan ba ka eylerdir. Nesturiler’e göre ise, ilim vücuttan ayr  bir ey 
olmad  gibi hayat da ondan ba ka ey de ildir. Nesturiler’e göre hypostaslar, 
ibarede üç olsa da gerçekte birdirler. Vücut, bir cevherdir ve tektir, çokluk kabul 
etmez. lim ve hayat sonunda vücudun yetkinli i ile vard rlar. Böylelikle, Nestriler, 
kâinatta bir birlik dü üncesinin hâkim oldu unu ve her eyin özünde bu birli e irca 
edildi ini savunmu lard r.   
 
Nesturiler, dünyadaki birlik gibi, felsefe ve dinin de özünde bir oldu unu 
dü ünüyorlard . Ancak Yakubiler, felsefe ve din aras nda mesafeler koyarak ikisinin 
iki ayr  yol oldu unu ve kilise gereklerinin felsefi hakikatten daha üstün oldu unu 
savunuyorlard . Böylelikle Nesturiler felsefi nosyonlar  kullan rken Yakubiler ise 
daha çok dini bir jargon geli tirmi lerdi.  
 
Nesturi ve Yakubi ayr l  Süryanileri hem dini aç dan hem de siyasi, co rafi ve dil 
aç s ndan bölmü tür. Böylelikle Süryaniler Do u Süryanileri (Nesturiler) ve Bat  
Süryanileri (Yakubiler) olmak üzere ikiye ayr lm lard r. Nesturiler daha çok Pers 
ülkesi s n r nda veya içlerinde ya am , Yakubiler ise daha çok Do u Roma 
mparatorlu u s n rlar nda ya am lard r. ki topluluk da içinde bulunduklar  

toplumun kültüründen etkilenmi tir. Nesturiler, Pers-Zerdü t gelene inin etkisinde 
kal rken Yakubiler ise daha çok Greko-Romen tesirlerle ekillenmi lerdir. Mesela 
kristolojik tart malarda bunun somut bir örne ini verebiliriz. Nesturiler, konuyu sa-
Mesih’in sembolik ki ili i ile yorumlay p özünde birlik dü üncesini savunurken; 
Yakubiler ise, konuyu sa-Mesih’in bedenini tanr la t rmak suretiyle materyalist bir 
bak la ele alm lard r.  
 
Nesturi ve Yakubi Süryaniler, kendilerini savunmak ve görü lerini sa lamla t rmak 
için Aristoteles felsefesine ba vurmu lard r. Ancak felsefeye yakla m tarzlar  
aç s ndan aralar nda önemli bir fark da vard . Nesturiler, Aristoteles felsefesini içinde 
bulunduklar  Pers toplumu ve do u inançlar  ile uzla t rmak suretiyle 
yorumluyorlard . Çünkü hem Aristoteles felsefesinin hem de do u mistik inançlar n n 
gerçek oldu una inan yorlard . Yakubiler ise, Aristoteles’i daha çok mant kç  ki ili i 
ile öne ç kan bir tarzda okuyor ve felsefeye dini inançlar n  destekleyen malzemeler 
gözüyle bak yorlard .17 Onlar için felsefe (mant k), dini görü lerini destekleyen bir 
malzeme oldu unda do ru, dini do rularla çeli ti inde ise yanl t .  
 

                                                 
16 Tanr  için gerçekliklerini ifade etmek amac yla kullan lan hypostaslar (ekanim) ifadesi yerine bazen e ya 
veya meani ifadelerinin kullan ld  da görülür. Bu terimlerin analizi için bkz:  H.Austryn Wolfson, Kelâm 
Felsefeleri, çev: Kas m Turhan, Kitabevi Yay., st., 2001, ss. 88–9 
17 Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü Süryaniler, ss. 100–1 
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Mezopotamya’da bulunan okullar n hepsi, Nesturî ve Yakubi çeki mesine ahit 
olmu lard r. Bu okullar gâh Nesturilerin gâh Yakubilerin eline geçmi tir. Arius, 
Nestur ve çift do a yanl s  Süryaniler sürekli muhalefette kald klar  için daha dinamik 
bir yap ya sahip olmu lard r. Tek do a yanl s  Süryanilerin hâkim oldu u okullar bir 
bir ele geçirilince, Yakubiler, kendilerine daha güvenli okullar buluyor bir süre sonra 
o okul da Nesturilerin eline geçiyordu. Bu durum ya okulun kapat lmas  ya da Nesturi 
bilginlerin kaçmas  ile sonuçlan yordu. imdi bu okullar  daha yak ndan ele alaca z. 
 
skenderiye okulundaki mistik e ilim kar s nda Antakya Okulu farkl  bir tarz 

geli tirmi tir. skenderiye Okulu felsefi e ilim olarak Aristoteles felsefesini sembolik 
olarak kabul ettikleri Platon felsefiyle yorumluyorlard . Okula hâkim dü ünce Yeni-
Plâtonculuktu. Buna ba l  olarak skenderiye Okulu Kutsal Kitap yorumlar n  basit 
(literal), sembolik (manevi-batini) ve psikolojik olmak üzere üç ayr  yöntemle ele alan 
bir hermenötik geli tirmi lerdi. Bunun kar s nda yer alan Antakya Okulu ise, felsefi 
e ilim olarak Platon felsefesini Aristoteles’in dü ünceleri ile aç kl yorlard . Onlar için 
mant k her eydi. Bu sebeple Aristoteles mant n  dü üncelerinin merkezine 
yerle tirmi lerdi. Mesela Aristoteles’in Peri-Hermeneias ve I. Analitikler adl  
eserlerini Süryaniceye çeviren ilk ki i olarak kabul edilen Probus (öl. 304),18 mant k 
eserlerine olan ilgisi ile ön plana ç km t r. Bu okulda yeti en Diyodoros (öl. 392), 
Alt n A zl  Yuhanna (öl. 407) ve Teodoros (öl.428) gibi dü ünürler ise Kutsal Kitap 
yorumunda geli tirdikleri literal anlam hermenöti i ile ön plana ç km lard r. 
Diyodoros’un günümüze kadar gelen eserleri aras nda birkaç yorum parçac klar  ile 
“Mezmurlar Aç klamas ” vard r. Onun yorumu sembolik ve mecazî yorumlara 
kaçmadan, ilk anla lan aç k-seçik anlama dayanan bir yöntemdir. Bu yöntem, 
Antakya Okulu ile bütünle mi tir. Buna göre, dini metinler üzerinde özenle dü ünülür 
ve e er olanakl  ise yorumu yap l r. skenderiye Okulunun tersine gerçek d  ve 
sembolik yorumlardan kaç n l r.19 Teodoros ise çal malar n  Kitab-  Mukaddesin 
tefsiri üzerine yo unla t rm t r. Onun da takip etti i yöntem, kutsal ayetleri literal 
anlamlar  ile ele almakt r.20 Antakya Okulunun Aristoteles’in mant n  merkeze alan 
yöntemi özellikle Nesturiler üzerinde etkili olmu tur. Nitekim okulun da lmas ndan 
sonra Urfa Okulunda özellikle Diyodoros ve Teodoros’un eserleri Süryaniceye 
çevrilerek Nesturilerin önemli bir kayna  haline gelmi tir. Alt n A zl  Yuhanna ise, 
eserlerinde genellikle dini hitabet tarz n  seçmi  ve H ristiyan inançlar  ile çeli en 
pagan karakterli felsefenin zararlar ndan bahsetmi tir. Ona göre bu tür felsefe, 
insanlar  tap nmadan ve zühd ile inzivadan al koyan bir disiplin oldu u, mucize ve 
harikulade olaylar  inkâr etti i için zararl d r.21 Yuhanna’n n bu felsefe kar tl  daha 
çok Nesturi kar tlar  üzerinde etkili olmu tur. Görüldü ü gibi Nesturilik ve felsefe 
birbirinden ayr lmaz bir bütünlük içinde Süryani dü üncesinin önemli bir k sm n  
olu turuyordu. 
 
                                                 
18 T.J. De Boer, slam’da Felsefe Tarihi, çev: Ya ar Kutluay, Anka yay., st., 2001, s. 35 
19 Paul Feghali, “Diyodoros et-Tarsusi ve Asarahu”, Me rik, 2001, s.208 
20 Paul Feghali, Teodoros:Uskufu’l-Massisa ve Mufessiru’l-Kutübi’l- lahiyye, Daru’l-Me rik, Beyrut, 1993, 
ss. 30–1 
21 Abdulmesih Zahar, el-K ddis Yuhanna ez-Zehebi’l-Fem, Daru’l-Me rik, Beyrut, 1993, s. 22 
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Urfa Okulu, miladi ikinci yüzy ldan itibaren faaliyet gösteren ünlü bir okuldu. 
Dördüncü yüzy lda ise Persliler taraf ndan Yunanca e itim vermek amac yla tekrar 
kurulan bir ikinci okul daha vard r ki be inci yüzy lda bu okul Yunancadan 
Süryaniceye yap lan çevirilerle tan nm t r. Bu dönemde okul, Antakya Okulundan 
buraya s nanlar n etkisi ve Nesturilerin çal malar  ile s k nt l  zamanlar geçirmi tir. 
Bu dönemde ön plana ç kan ki i bas (435–457)’t r. Aristoteles’in Hermenetica’s  ve 
Porfyrius’un sagoji adl  eserinin de bulundu u Yunan felsefesine ait birçok eseri, 
Teodoros ve Diyodoros’un yap tlar n  Süryaniceye çeviren22 bas ve ö rencilerinin 
çal malar ndan duyulan rahats zl k sebebiyle okul mparator Zenon taraf ndan 489 
y l nda kapat lm  ve ba ta okulun ba kan  olan Narsay (öl. 502) olmak üzere burada 
faaliyet gösteren ilim adamlar  da Nusaybin’e gitmi lerdir.23 
 
Narsay’ n Urfa’dan Nusaybin’e ta nmas  ile birlikte Nusaybin Okulu Nesturî 
dü üncesinin kalesi olmu tu. Nusaybin Okulunda yeti en Abrohom Bet-Rabban 
(öl.569), Arzunlu Ye o-Yahb (öl.571), Abrohom Bar-Kardoyo (öl.572) ve Erbilli 
Hnono (öl. 607) gibi teolog ve filozoflar kristolojik tart malarda ve Kitab-  mukaddes 
yorumlar nda Nesturî gelene i sürdürerek Teodoros ve Diyodoros taraf ndan 
geli tirilen hermenöti i takip ettiler. Bununla beraber ayn  zamanda Aristoteles’in 
Organon ve Porfyrius’un sagoji adl  eserlerinde ortaya koyduklar  esaslar üzerinde 
de önemle durdular. Bu dönem, Nusaybin akademisi için bir “Rönesans” olarak kabul 
edilmektedir.24 Ancak Nusaybin Okulunda bu gelene e kar  ç k p özellikle 
Teodoros’un Kutsal Kitap yorumlar na alternatif olarak Alt n A zl  Yuhanna’nn 
görü lerini devam ettiren Hnono’nun muhalefetinden25 sonra Nusaybin Okulu da eski 
görkemli günlerini kaybetmi tir. 
 
Bu okullardan ba ka bahsedece imiz birkaç okul daha bulunmaktad r. Re’sü’l-Ayn 
Okulu, ad  felsefi eserlerin ilk defa Yunancadan Süryaniceye çevrilmesi i inde 
Probus ile beraber an lan Re’sü’l-Aynl  Sargis (öl. 536)’i yeti tirmi tir. Sargis, 
Aristoteles’in Kategoriler, Peri-Hermeneias, De Anima ve Porfyrius’un sagoji 
eserlerini Süryaniceye çevirerek erh etmi tir.26 Bir di er okul da K nni rin 
Okulu’dur. Bu okulda Aristoteles’in mant k eserleri özellikle Kategoriler üzerinde 
çal malar yap lm t r.27 Severiyos Sebuht (öl. 667),  Urfa’l  Yakub (633–708) ve 
Araplar´ n Piskoposu Gorgis (öl. 724) bu okulda yeti en önemli filozoflard r.28 
Sebuht, Aristoteles’in II. Analitikler eserini özetlemi , Retorik adl  eserinin baz  
bölümlerini aç klam  ve Peri Hermeneias’ n hepsini aç klam t r.29 Urfal  Yakub’un, 
Yunan felsefesine ait birçok eseri Süryaniceye çevirdi i kaynaklarda geçmesine 
                                                 
22 William Wright, A Short History of Syriac Literature, London, 1894, p. 49 
23 F.X.E. Albert, “The School of Nisibis”, The Catholic University Bulletin, Volume: 12, 1906, p.160 
24 Arthur Vööbos, History of The School of Nisibis, CSCO 266, Subsida 26, Louvain, 1965, pp. 212–3 
25 Adday er, Nusaybin Akademisi, çev: Nesim Doru, Yaba Yay., st., 2006, s.69 
26William Wright, A Short History of Syriac Literature, s. 91; Nihat Keklik, slam Mant k Tarihi, Edebiyat 
Fakültesi Bas mevi, st., 1969, C. 1, ss. 23–4 
27 Khalil Georr, Les Categories D’Aristote Dans Leurs Versions Syro- Arabes, Institut Français de Damas, 
Beyrouth, 1948, pp. 25–32 
28 Philip de Tarrazzi, Asru’s-Suryan ez-Zehebi, Halep, 1991, s. 17 
29Elbir Ebuna, Tarihu’l-Keniseti’s-Süryaniyye es- arkiyye, Dar ul-Ma r k, Beyrut, 1993, C. 2, s. 92 
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ra men, günümüze sadece Aristoteles’in Kategoriler adl  eserinin çevirisi ve 
kendisine ait felsefi terimleri içeren mektubu kalm t r.30 Gorgis ise, Aristoteles’in 
Organon adl  eserini Süryaniceye çevirerek her bir bölümü için bir ba l k 
koymu tur.31 Bahsetmeden geçemeyece imiz bir di er okul Harran Okulu’dur. 
Harran’da kurulan okul, skenderiye’den Antakya’ya göç eden gelene in bir devam  
idi. Kaynaklar n bildirdi ine göre bu akademiyi Antakya’dan Harran’a ta yanlar, biri 
Harranl  di eri Mervli olan iki bilgindi.32 Bu okulda Teodor Ebu Kurra (755–829) ve 
sonraki zamanlarda çal malar  ile Süryani ve slam felsefesi tarihinde etkili bir isim 
olan Sabit Bar Kurra (821–901) yeti mi tir. 
 
Söz konusu etti imiz okullar n potansiyeli, teolojik ihtilaflardan do an 
y pranmalardan, siyasi ve konjonktörel sebeplerden dolay  bir süre sonra dönemin 
ünlü bir okulu olan Cündi apur Okulu’na ta nm t r. 525 y l nda Bizans mparatoru 
Jüstinyanus’un Atina Felsefe Okulu’nu kapatmas  üzerine, buradan kaçan bilim 
insanlar  ve filozoflar Cündî apûr’a gelmi ler ve burada skenderiye Okulu’na 
benzeyen bir okul kurmu lard . Öte yandan yukar da ele ald m z Süryani-Nesturi 
dü ünce gelene i de Cündi apûr’a gelip yerle mi ti. Tüm bu etkenlerden ba ka, 
Antakya üzerinden do rudan Cündî apûr’a uzanan bir hareketlilik ve bu hareketlili e 
ilave olarak Hint ve Çin gelene inden gelen birçok doktor ve dü ünürün 
Cündî apûr’da yerle mi  olmas , bu okulun temsil etti i dü üncenin keyfiyetini ve 
etkinli inin gücünü göstermesi bak m ndan önemlidir.33 
 
3. slam Felsefesinde Süryani Etkisi 
Yukar da ifade etti iz gibi Süryani dü üncesi, slam dünyas na intikal etmeden önce 
Cündi apur’da bir araya gelmi ti. Cündi apur Okulunda temsil edilen Süryani 
dü üncesi daha çok Nesturilikti. Nesturilik dü üncesi; Antakya, Urfa ve Nusaybin 
okullar nda temsil edildikten sonra Cündi apur üzerinden slam dünyas n n kalbi olan 
Ba dat’a intikal etti. Öte yandan Yakubilik dü üncesi ise, Re’sül-Ayn, K nni rin ve 
Harran Okulu üzerinden önce Tikrit’e oradan da Ba dat’a gelip yerle mi ti. Tikrit, 
hem Do u Süryani Kilisesinin hem de Süryanilerin felsefi dü ünce merkezlerinden 
biri olmas  aç s ndan önemlidir.34 Konumuz aç s ndan önemi ise, Yakubi Süryanilerin 
merkezi olmas  ile ön plana ç kmas  ve burada birçok Yakubi Süryani filozof ve 
teologun yeti mi  olmas d r. 
 
Süryani dü üncesinin slam dünyas na intikal etmesi, slam dünyas nda Emeviler 
döneminde Halid b. Yezid (öl. 704)’in Helen bilimine dair eserleri Arapçaya tercüme 
ettirmesi faaliyetini h zland rm t r. Süryani dü ünürler ve mütercimler slam 
Rönesans  olarak kabul edilen bu sürece aktif olarak kat lm lard r. 
 

                                                 
30William Wright, A Short History of Syriac Literature, s. 149 
31 Elbir Ebuna, Tarihu’l-Keniseti’s-Süryaniyye es- arkiyye, Daru’l-Ma r k, Beyrut, 1993, C. 2, s. 93 
32 Hilmi Ziya Ülken, Uyan  Devirlerinde Tercümenin Rolü, , Ülken Yay., st., 1997, s. 82  
33 Süryanilerde felsefi okullar için bkz: Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü:Süryaniler, ss.33-89. 
34 shak Sâkâ, Suryan ( man ve Hadare), Halep, ts., c.3, s.438 
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slam dünyas n n d a aç lma iradesinin en güçlü his edildi i dönem ise Abbasiler 
dönemidir. Bu dönemde de hem Ba dat’ta bulunan Nesturiler hem de Tikrit’te 
yerle en Yakubiler, sürecin en önemli unsuru olmu lard r.  
 
Ba dat, o dönemde Nesturiler için bir merkez idi. Burada tercüme faaliyetine kat lan 
Nesturiler aras nda Yahya (Yuhanna) el-Batrik (815), Kusta Bar-Luka (820–900), 
Huneyn Bar- shak (810–875) ve o lu shak Bar-Huneyn (911) ve Matta Bar-Yunus 
(940) gibi ilim adamlar  say labilir. Yahya Bar-‘Adi (896–974), Bar-Zur’a (331–398), 
Bar-Hammar (942–1017), Tikritli Ebu Rayta, Tikritli Yahya Bar-Cerir ve Tikritli Ebu 
Sa’d Faz l gibi bilginler ise, Tikrit kökenli ama Ba dat’a yerle en Yakubi ilim 
adamlar  aras nda ön plana ç kan isimlerdir. 
 
Süryaniler, Abbasiler döneminde belki de tarihin tan kl k etti i en büyük çeviri 
hareketinin önemli bir parças  olarak rol ald lar. slam toplumunun belirli ve spesifik 
bir grubuna ait olarak de il, aksine toplumun tüm taraflar nca yürütülen bir etkinli in 
“arac ” unsuru35 olan Süryanilerin bu dönemde bu rolde olmalar n n felsefe tarihi 
aç s ndan önemi büyüktür. Ancak ifade etmeliyiz ki Süryaniler sadece Helen 
kültürünün “ slamla t r lmas ” sürecinde sadece “arac ” bir unsur olarak de il aksine 
bu serecin her a amas nda etkili olmu lard r.  
 
Süryaniler ve Müslüman dü ünürler aras ndaki etkile imin ilk erken örneklerinden 
biri Yahya ed-Dime kî (öl. 754?)’nin bir Müslüman ile bir H ristiyan aras ndaki 
hayali tart may  ele ald  risalesidir.36 Bu eserinde Dime kî, yaratma, kelam (logos), 
ezelilik, teslis uknumlar  ve Tanr ’n n s fatlar  gibi meseleleri ele almaktad r. Bu 
diyalog Müslüman ve H ristiyan diyaloglar n n ba lang c  olarak kabul edilmektedir 
ki, bundan sonra devam edecek olan entelektüel ve felsefi etkile imin düzeyi 
aç s ndan önem arz etmektedir. 
 
H ristiyan teologlar ve Müslüman filozof ve kelamc lar aras ndaki bu teolojik ve 
gittikçe felsefile en tart malar Helen felsefi eserlerin Süryaniler eliyle Arapçaya 
aktar lmas  sürecinde ivme kazanm t r. lk etkile imler bazen tepki eklinde olmu tur 
ki bunun en önemli örne i Ebu Said el-Sirafi (ö.979) ile mant kç  Ebu Bi r Matta bn 
Yunus (ö.940) 37  aras nda mant k-gramer ili kisi ile ilgili meydana gelen tart mad r. 
Bu tart mada Müslüman dil bilginleri Mant n üniversal bir dil oldu una kar  

                                                 
35 Çeviri hareketinin detaylar  için bkz: Dimitri Gutas, Yunanca Dü ünce Arapça Kültür, çev: Lütfü 

im ek, Kitap Yay nevi, st., 2003, ss.121-146 
36 Bkz: Harry Austryn Wolfson , Philosophy of The Kalam, p.310-1 
37 Aslen Yunanl  bir filozof ve mütercim olan Matta, Nesturi Hristiyalardand . Ba dat’ta Yahya el-
Mervezi’den mant k dersleri alan Matta, ayn  zamanda Fârâbi’ye de hocal k yapm t r. Ya ad  dönemde 
mant kç lar aras nda sayg n bir yere sahip olan mütercimin tercüme etti i eserlerin ço u Süryanice’den 
Arapça’ya olup, Aristoteles’e aittir. Bu eserler unlard r: “Sofistika”, “Poetika” “Metafizik” in bir k sm  
“el-Kevn ve’l-Fesad”, “el-Asâru’l-Ulviyye”, “Meteorologia”, “II. Analitikler”, “Fizik” ve Porphyrius’un 
“ sagoji” adl  eseridir. bn Ebi Useybia, Uynu’l-Enba Fi- Tabakati’l-Etibba, Daru’l-Kutubi’l- lmiyye, 
Beyrut,1998,s.292 
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ç karken, Süryani mant kç lar ise Aristoteles mant n n üniversal karakterine vurgu 
yap yorlard .38 
 
Süryani ve Müslüman bilginlerin dü ünsel etkile imlerinden biri de slam filozofu bn 
shak el-Kindi (öl. 866) ile Tikritli Ebu Raita (öl.829) aras ndaki tart mad r. Tikritî, 

Tanr ’n n töz bak m ndan ‘bir’ ama hipotetik olarak üç oldu unu savunmu tur. Kindi 
ona kar  bu görü ünü ele tiren “er-Redd ale’n-Nasara/Hristiyanlara Reddiye” adl  
eserinde Tanr ’ya hangi anlamlarda ‘bir’ denilebilece ini ve H ristiyanlar n Tanr ’ya 
hangi anlamda ‘bir’ dediklerini izah ederek Tanr ’ya ilineksel anlamda bir 
denilemeyece ini ifade etmi tir. Ünlü H ristiyan teologu ve filozofu Yahya Bar ‘Adî 
(öl. 974)39 ise yakla k bir as r sonra Kindi’ye kar  bir reddiye yazarak H ristiyanlar n 
teslis inanc n n ‘üçlü birlik’ inanc  oldu unu savunmu tur. Tanr ’n n bir anlamda 
‘bir’, ba ka anlamda da çok oldu unu öne süren bn ‘Adî’ye göre Tanr , ne cins, ne 
tür ne de araz anlam nda birdir. Bir için Aristoteles’in yapt  tan mlar n içinden 
“konu ve tan m bak m ndan bir olan” anlam n geçerli oldu unu ve Tanr ’n n hipotetik 
varl klarla beraber ezeli oldu unu savunmu tur. bn ‘Adi, bu terkibin ezelili e engel 
olmad n , çünkü sonradan meydana gelen bir terkip de il aksine ezelde bir terkip 
oldu unu iddia etmi tir.40 bn ‘Adî, bu konuda H ristiyanlar n “üçlü birlik” anlay na 
kar  bir reddiye yazan Ebu sa el-Varrak’  (öl.861)  hedef alarak ona kar  da bir 
reddiye yazm t r.41 
 
Yukar da anlatt m z reddiyeler gelene inin örnekleri slam felsefesi ve Süryani 
dü üncesinin etkile imi için öne ç kan en önemli örneklerdir. Süryani filozoflar n 
slam filozoflar na mant k ve felsefe talimi hususunda öncülük ettikleri bir gerçektir. 

Alt nc  yüzy lda yaz lan ve Süryani kilise ve manast rlarda büyük ra bet gören stefan 
Bar Sodyeli (öl.510)’ye ait ‘ risavis’ adl  eser muhtemelen dokuzuncu yüzy lda 
Arapçaya çevrilmi  ve slam filozoflar  bn Sina ve Gazâli’nin mistik/tasavvufî 
görü leri üzerinde etkili olmu tur.42 Fârâbi’nin (öl.950) Ba dat’ta kurulan 
Aristotelesçi Okulun ba nda bulunan Süryani bir filozof olan Ebu Bi r Metta bn 
Yunus (öl.940)’un yan nda yeti ti i bilinmektedir.43 Bu çerçevede slam felsefesinin 

                                                 
38 Ebu Hayan Tevhidi, el- mta Ve'l-Muanese, el-Mektebetü'l-Asriyye, Beyrut, 1953, c.1, s.110; el-
Mukabesat,el-Matbaatu'r-Rahmaniyya, M s r, 1929, s.71 
39 Tikritli bir Süryani Yakubi olan bn ‘Adi, Süryanilerin yeti tirdi i en me hur ilim adamlar ndan biridir. 
Ebu Bi r Metta ve Fârâbi’den mant k ve felsefe dersleri okumu , özellikle mant a duydu u ilgi ve bu 
sahadaki derinli i kendisine “el-Mant ki” denilmesine sebep olmu tur. Yahya’n n ço u te’lif olmak üzere 
150’yi a k n eseri oldu u kaynaklarda geçmektedir. Bkz: Sahban Halifât, Makalatu Yahya b. Adi el-
Felsefiyye, Amman,1988,ss.24-36; Gerhard Endress, The Works of Yahyâ bn ‘Adî, Wisbaden, 1977,ss.VII-
XII 
40 bn ‘Adî ve Kindî’nin reddiyeleri için bkz: Yahya bn ‘Adi, Tebyinu Galat Ebu Yusuf Yakup bn shak el-
Kindî Fi Mekaletihi Fi’r-Red ‘Ale’n-Nasârâ, n r: Augustin Périer, (Revue De L’Orient Chrétien, 22 
Volume, Paris, 1920–1921 içinde), pp.3–21 
41 Bkz: Emilio Platti, “Yahya b. Adi And His Refutation of Al-Warraq’s Treatise on The Trinity in Relation 
to His Other Works”, (S.K. Samir&J.S.Nielsen, Christian Apologietics During The Abbasid Period, Brill, 
1994, içinde), s.179. 
42 Bulis Behnam, “Mukaddime”, ( bn bri, tiqon, Arp. Trc: Bulis Behnam,  Daru’l-Liva’, Kam li, içinde), 
s.17 
43 Joek L. Kraemer, Humanism in The Renaissance of slam, Leiden, 1986, s. 105 
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büyük sistem filozoflar n n Süryani dü ünürler üzerindeki etkilerinden de bahsetmek 
gerekir. bn Sina (öl.1047) ve Gazâli (öl.1111)’nin eserleri kendilerinden sonra bir 
çok Süryani dü ünürler üzerinde etkili olmu tur. 13. yüzy l Süryani dü üncesinin 
önemli ilim adam  Yuhanna Bar Ma’deni (öl.1263)44’nin “Süryani iiri Divan ” adl  
eserindeki “Ku  Kasidesi”,45 slam filozofu bn Sina’n n ruhun bedenden ba ms z 
bir cevher oldu unu ispat etmek için anlatt  “Ku  Meselesi”nden etkilenerek 
yaz lm t r. Di er taraftan Bar Madeni’ye ait “Kamillerin Yolu”46 adl  eser de yine 
bn Sina’n n “el- arat ve’t-Tenbihat” adl  eserinin “Ariflerin Makam ”47 bölümünün 

etkisiyle yaz lm t r. 13. yüzy l n önemli Süryani bilginlerinden Bar Ebroyo/Ebu’l-
Farac (öl. 1286)48 da “Güvercin Kitab ” ve ‘ tikon’ adl  eserlerinde slam filozofu 
Gazali’nin “ hyau Ulumi’d-Din” adl  eserinin ele ald  meselelerin hemen hemen 
ayn s n  iktibas etmi tir. Tasavvuf felsefesi ile ilgili olan Bar Ebroyo’nun eserlerinde 
ve Gazali’nin hya adl  eserinde savundu u görü ler aras nda hem yöntemsel hem de 
içerik bak m ndan büyük benzerlikler vard r.49 
 
4. Sonuç 
Süryani dü üncesi, çal mam zda da görüldü ü gibi Helen felsefi dü üncesinin 
do uya yay lmas  sürecinin önemli bir unsurudur. Bu sebeple felsefe tarihinde bu 
sürecin aç k bir biçimde ortaya konabilmesi için Süryani dü üncesini bilmemiz bir 
zorunluluktur. Bu ba lamda ifade etmeliyiz ki, Süryani dü üncesinden yoksun bir 
felsefe tarihi, felsefi dü üncede H ristiyan etkisini de anlamam z  güçle tirmektedir. 
Öte yandan slam felsefesinin olu um, geli im ve duraklama dönemlerinde de Süryani 
dü üncesinin etkisini yads namaz. 
 

                                                 
44 Bar Ma’deni, Maden do umludur. Mor Habil manast r nda rahip rütbesini alm , 1230 y l nda Mardin 
metropolitli ine atanm t r. 1233 tarihinde “ ark’ n Maf ryan ”  unvan na lay k görülmü tür.  Musul’da 
Arapçay  iyi bilmedi i ve köken olarak yabanc  oldu u gerekçesiyle ho  kar lanmad  için, Ba dat’a 
gelerek Müslüman ilim adalar ndan Arapça ö renmi  ve 1244 y l nda Musul’a patrik olarak geri 
dönmü tür. Elbir Ebuna, Tarihu’l-Keniseti’s-Süryaniyya e - arkiyya, c.3, s.67–8. 
45 Bulis Behnam, iir Ve Felsefe Kucakla yor, çev: Gabriyel Akyüz (Süryaniler’de Felsefik iirler ad  ile), 
Mardin, 1997, ss.14–6; “Mukaddime”, ( bn bri, tiqon, içinde), s.47. 
46 Bulis Behnam, “Mukaddime”, ( bn bri, tiqon, içinde), ss.51–5 
47 bn Sina, el- arat ve’t-Tenbihat, Bostan-  Ketab Kum, Kum, 1381 ., ss.355-67 
48 Tam ad  Bar-‘Ebroyo Cemalu’d-Din Bar- amo o Tacu’d-Din Harun Bar-Tuma Mekni Bar-´Ebroyo’dur. 
1226 y l nda Malatya kentinde do du. Daha küçük ya ndan itibaren Süryanice, Arapça ve Yunanca 
ö renen Bar-‘Ebroyo daha sonra felsefe ve hukuk e itimi gördü. Babas  Harun’dan ve devrin önemli 
t pç lar ndan da t p e itimi ald . 1243 y l nda Mo ol istilas n n Malatya kentini de teslim almas  üzerine 
Bar-‘Ebroyo ailesi ile birlikte Antakya’ya göç etti. Bu dönemden sonra Bar-‘Ebroyo’nun bir ma araya 
ruhbanl  ya amak üzere çekildi ini görüyoruz. Toplum d  ya am  [yaln zl k] kendisine büyük bir itibar 
kazand rm  ve bu ün o dönemin Süryani Patri i Mor natiyos Dawud´un (1222–1252) dikkatini çekmi tir. 
Patri in srar  ve onu ikna etmesi üzerine yaln zl k ya am na son veren Bar-‘Ebroyo, kendini tekrar dine, 
bilime ve felsefi çal malar na adam t r. 1264 y l nda “Do u’nun Mafiryan ” seçilen Bar-‘Ebroyo, 
Kilikya’da Sis kentinde bulunmu  ve bu tarihten sonra ya am n  manast r ve kiliselerin in as  i lerine 
vererek s ras yla Tebriz ve Mar-A a’da kald ktan sonra 1286 y l nda vefat etmi tir.  Bkz: Nesim Doru, 
“Süryani Filozof Ebu’l-Farac bni bri (Bar Hebraeus)” Süryaniler ve Süryanilik içinde, Orient Yay., Ank., 
2005, c.4, ss.219-220. 
49 Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü: Süryaniler, s. 158. 
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Çal mam z n bir di er sonucu da, bilinenin aksine slam felsefesinde Süryani 
etkisinin sadece bir arac  unsur olmamas d r. Süryaniler içinde bulunduklar  
entelektüel ortam n bazen ba at bir konumunda, bazen arac  bazen de edilgen bir 
konumda olagelmi tir ki, bu bütün felsefi hareketlilikler için geçerlidir. Bu sebeple 
Süryani filozoflar n müstakil çal malar n n incelenmesi ve bilim insanlar n n ilgisine 
sunulmas  gerekir. 
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