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Yaşayan bir Gelenekten 
Akademik Bir Disipline İslam 

Felsefesi

M. Cüneyt Kaya

Felsefe adında bir etkinliğin İslam coğrafyasına gi-
rişi ve bugün kendisine “İslam felsefesi” şeklinde 
atıfta bulunduğumuz felsefi bir geleneğin oluşu-
mu, VIII. yüzyılın ortalarından itibaren Bağdat 
merkezli olarak sistematik bir hâl alan tercüme 
hareketi sayesinde gerçekleşmiştir. İslam fetih-
leri sonucunda Müslümanların hâkimiyetine gi-
ren İran’dan Mısır’a uzanan kadim medeniyet 
havzasında, o dönemde canlı bir felsefi faaliyetin 
varlığından söz etmek mümkün değilse de VIII. 
yüzyılın başlarından itibaren İslam toplumunun 
içinden geçmekte olduğu siyasi, sosyal ve ekono-
mik gelişmeler çerçevesinde, başta Mu‘tezile elin-
de sistematik bir görünüm kazanan kelam olmak 
üzere din ve dil ilimlerinin teşekkül sürecinin son 
derece hareketli bir entelektüel ortam oluştur-
duğu bilinmektedir. 750 tarihinde iktidara gelen 
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Abbâsîler tarafından, siyasi, sosyal ve entelektü-
el pek çok saikle sistematik bir tarzda başlatılan 
ve desteklenen tercüme hareketi sayesinde, kahir 
ekseriyetini hem Grekçe hem Süryanice hem de 
Arapçayı bilen Hristiyanların oluşturduğu müter-
cimler vasıtasıyla başta Aristoteles’in eserleri ve 
bugün kendilerini “Yeni-Eflâtuncu” olarak nitele-
diğimiz filozofların özellikle Aristoteles’in eserleri 
üzerine yazdıkları şerhler olmak üzere, Antik ve 
Helenistik dönemde Akdeniz havzasında üretilen 
felsefe ve bilim mirası, ya doğrudan Grekçe asılla-
rından ya da VI.-VII. yüzyıllarda kısmen çevrildik-
leri Süryanice aracı metinler yoluyla Arapçaya ter-
cüme edilmeye başlanmıştır. Bu tercüme faaliyeti, 
yoğunluğu azalsa da derinliği artarak yaklaşık iki 
yüzyıl boyunca devam ederek tercüme edilen me-
tinlerin işaret ettiği felsefi problemler, gelişmekte 
olan İslam medeniyetinin farklı entelektüel ilgi 
ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınmış 
ve bu sayede ağırlıklı unsurunu Müslümanların 
oluşturduğu, ancak etnik ve dinî açıdan farklı un-
surları bünyesinde barındıran bir filozof (feylesûf - 
felâsife veya hakîm - hukemâ) zümresi oluşmuştur. 

İslam medeniyetindeki felsefi etkinliğin, Antik 
ve Helenistik dönemde oluşmuş felsefi ve bilimsel 
birikimin Arapçaya aktarımıyla başladığı tarihî 
gerçeğinden hareketle, bugün “İslam felsefesi” ola-
rak adlandırdığımız disiplinin nasıl bir felsefi mi-
rasa dayandığına biraz daha yakından bakmak 
gerekmektedir. Plotinus’un (ö. 270) öncülük ettiği 
ve bugün “Yeni-Eflâtunculuk” adıyla anılan fel-
sefi yaklaşımın mensuplarının, Antik dünyanın 
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Aristoteles’in felsefelerini uzlaştırma çabaları sa-
yesinde temel meta�zik ilkeleri itibariyle birbiriy-
le uzlaştırılamaz mahiyetteki bu iki üstadın felse� 
sistemleri, Helenistik ve Geç Antik dönemin siyasi, 
sosyal ve dinî atmosferiyle uyumlu bir tarzda, aynı 
hakikatin farklı görünümleri olarak algılanma-
ya başlanmış ve felsefe eğitimi onların eserlerinin 
aynı müfredat içinde okunmasını mümkün kılacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. Plotinus’un talebe-
si Porphyry’nin (ö. ykl. 305) kaleme aldığı 
ve Aristoteles’in Görüşlerinin Bir ve Aynı Olduğu 
Gerçeği Üzerine isimli eser, bugün elimizde olmasa 
da ismi itibariyle bu uzlaştırma çabasını çok güzel 
yansıtmaktadır (yaklaşık altı yüzyıl sonra Bağdat 
çevresinde üretilen -
meyn yani -
rüşlerinin Uzlaştırılması başlığını taşıyan risale de 
uzlaştırma �krinin İslam medeniyetine nasıl inti-
kal ettiğini göstermesi açısından manidardır). Bu 
uzlaştırmanın bir başka yansıması, felse� faaliye-
tin esas itibariyle bu iki �lozofun eserlerinin şerh 
edilmesi yoluyla gerçekleştirilmeye başlanmasında 
kendisini göstermektedir. Bir Aristotelesçi olan İs-
kender Afrodisî’nin (y.d. 200) Aristoteles’in eserle-
ri arasındaki uyuşmazlıkların üstesinden gelmek 
üzere kaleme aldığı şerhlerin ardından, Atina ve İs-

yönelmiş ve bu uğurda büyük bir şerh literatürü 

yorumlayan bu şerhlerin oluşturduğu felsefe ta-
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savvuru, İslam dünyasına aktarılan felse� biriki-
min de temel özelliğini oluşturmaktadır. 

-
giyi gittikçe belirsizleştiren söz konusu Yeni-Ef-
lâtuncu şerh geleneğinin yol açtığı felsefe tasavvu-
runun “uzlaştırmacı” karakteri kadar önemli olan 
bir başka nokta da özellikle Geç Antik dönemde İs-
kenderiye merkezli olarak geliştirilen, felse� eser-
lerin nasıl okunması/incelenmesi gerektiğine dair 
“çerçeve”dir. İskenderiye’de çalışmalarını sürdüren 

araştırma sahasına tekabül edecek şekilde kap-
samlı bir tasnif şeması geliştirmişler ve bu sürecin 
sonucunda, Aristoteles’in eserlerinin tasni�, tüm 
bilimlere dair bir tasnif hâline gelmiştir. Öncelikli 
olarak tasvirî ve öğretime yönelik bir işleve sahip 
olan bu şema, daha sonra ontolojik gerçekliği yan-
sıttığı düşüncesiyle normatif bir değer kazanmış, 
yani dış dünyanın sahip olduğu yapı ile bilimler 
arasında tam örtüşme olduğu varsayılmıştır. Bu 
tasnife göre Aristoteles’in Organon’u (yani Retorik 
ve Poetik’i de kapsayan mantık eserleri ile Porphy-
ry’nin Isagoge isimli Kategoriler için kaleme aldığı 
önsöz) felsefenin âleti/aracı olarak mantık hak-
kındaki temel dokuz kitabı oluşturmuştur. Felse-
fe daha sonra teorik ve pratik şeklinde iki kısma 
ayrılmış; teorik felsefe �zik (yani tabiat bilimi), 
matematik ve meta�zik şeklinde üç ana kısma; 
pratik felsefe ise ahlâk, ev yönetimi (yani ekonomi) 
ve siyasete taksim edilmiştir. Aristoteles’in eserle-
ri dikkate alınarak yapılan bu tasnif, onun, hak-
kında eser kaleme almadığı alanları kapsayacak 
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şekilde genişletilmiş ve botanik Theoprastus’un (ö. 
MÖ 287), geometri Öklid’in (y.d. MÖ 300), aritme-
tik Gerasalı Nicomachus’un (ö. ykl. 120), musiki ve 
astronomi Batlamyus’un (ö. ykl. 168), ev yönetimi, 
Bryson’un (ö. ?), tıp ise Galen’in (ö. ykl. 200) kitap-
ları yoluyla ikmal edilmiştir.

Tercüme hareketinin sağladığı verimli entelek-
tüel ortamın bir ürünü olarak Kindî’nin ortaya koy-
duğu felsefi ürünler ile gerçek anlamda başladığını 
söyleyebileceğimiz İslam felsefesi geleneğinin yak-
laşık VIII.-XII. yüzyıl arasında geçirdiği serüveni 
“klasik dönem” olarak adlandırmak mümkündür 
ve “klasik dönem” tabiri, bu bağlamda, İslam fel-
sefesinin, temel kavramlarının, problemlerinin ve 
bu problemlere yönelik başlıca çözüm önerilerinin 
belirgin hâle geldiği bir döneme işaret etmektedir. 
Bu dönem itibariyle İslam topraklarındaki felsefi 
etkinliğin, Yeni-Eflâtunculuğun derinden etkisini 
hatırda tutmak kaydıyla, özü itibariyle “Aristote-
lesçi” yani “Meşşâî” olduğu söylenebilir. Felsefi et-
kinliğin üzerine inşa edildiği literatür, problem ve 
kavramlar açısından bu yargı ana hatlarıyla doğru 
olsa da İslam felsefesi geleneği içinde mesela Kin-
dî’nin ya da İbn Sînâ’nın Aristotelesçiliği ile İbn 
Rüşd’ün Aristotelesçiliği arasında büyük farklar 
bulunduğu, bilhassa İhvân-ı Safâ ve İsmâilî filozof-
lar söz konusu olduğunda, Aristotelesçilik dışında 
Eflâtun ve Pisagor’un felsefelerinin, hermetik ve 
gnostik düşüncelerin de İslam filozofları üzerinde 
muhtelif yoğunluklarda tesirlerinin olduğu dikka-
te alınmalıdır. Bütün bu tesirler, felsefe tarihinde-
ki sürekliliği görmek açısından çok önemli veriler 
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sunsa da İslam filozoflarının miras aldıkları felsefi 
birikime olan eşsiz katkılarının göz ardı edilmesi-
ne yol açmamalıdır. Politeist bir toplumda ortaya 
çıkan felsefenin gerçek anlamda monoteist bir coğ-
rafyada neşvünema bulması ve bu coğrafyanın en-
telektüel birikim ve ihtiyaçlarıyla ilişkiye geçmesi, 
ancak İslam felsefesi geleneği sayesinde mümkün 
olmuştur. İslam filozofları, tevarüs ettikleri felsefi 
öğretileri anlayıp özümsemenin ardından onları 
yeni kavramsal unsurlarla zenginleştirmiş, yeni 
öğretiler ortaya koyarak dikkate değer dönüşüm-
lere imza atmışlardır. Bu bağlamda monoteist bir 
çerçevede gelişen İslam felsefesi geleneği içinde, 
tevhid, peygamberlik (nübüvvet) ve ahiret (me‘âd) 
gibi özellikle İslam dini açısından ayrı bir önemi 
haiz konular, felsefenin evrensel ve teorik dili ara-
cılığıyla ele alınmıştır. Tevhid meselesini, Tanrı-â-
lem ilişkisi bağlamında metafizik bir problem ola-
rak inceleyen filozoflar, din olgusunu bilgi felsefesi 
ve önermeler mantığı çerçevesinde peygamberlik 
açısından tartışmışlar, öte dünya hayatını ise ru-
hun ölümsüzlüğü ve din dili problemleri bağlamın-
da ayrıntılı bir şekilde ele almışlardır.

Bu çerçevede klasik dönem İslam filozofları açı-
sından felsefe, genel itibariyle, var olanların haki-
katine/gerçekliğine erme çabasını ifade etmekte-
dir. Var olanların, biri bizden bağımsız olarak var 
olan ve bizim bilgimize konu olan varlıklar, diğeri 
ise eylemlerimiz sonucunda varlık kazanan ve bi-
zim bilgimizden ziyade eylemlerimize konu olan 
varlıklar şeklinde ikiye ayrıldığı dikkate alındı-
ğında, felsefe de sırasıyla teorik (nazarî) ve pratik 
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(amelî) şeklinde iki ana kısma ayrılmaktadır. Te-
orik felsefe bağlamında filozoflar, somuttan soyu-
ta doğru varlıkları fizik, matematik ve metafizik 
disiplinleri bağlamında incelerken, pratik felsefe 
kapsamındaki varlıkları ise bireyden topluma doğ-
ru ahlak, ev yönetimi ve siyaset çerçevesinde ele 
almaktadırlar. Bütün bu varlık sahalarının haki-
katine/gerçekliğine ulaşma hedefine doğru ilerler-
ken filozofun yolunu ise kavram/tasavvur (tanım) 
ve yargı/tasdîk (kıyas) bağlamında mantık disipli-
ni ve onun merkezini oluşturan kanıtlama/burhân 
teorisi aydınlatmaktadır.

Felsefenin günümüzdeki sınırsız hâli ve çoğu 
zaman herhangi bir nitelik olmaksızın düşünce ile 
özdeşleştirilmesiyle kıyaslandığında, İslam filozof-
larının felsefe tanımlarının ve tasnifinin gerek yön-
tem gerekse muhteva itibariyle oldukça belirgin 
sınırlar çizdiğini vurgulamak gerekmektedir. Söz 
konusu sınırlar, İslam felsefesinin klasik dönemi 
olarak atıfta bulunduğumuz VIII.-XII. yüzyıllarda 
felsefeyi diğer disiplinlerden ayırt etme noktasın-
da da oldukça işlevsel bir mahiyet arz etmektedir. 
Bu hâliyle, bugün “pozitif bilim” olarak atıfta bu-
lunduğumuz alanları da bünyesinde barındıran 
felsefenin konularının, İslam medeniyetinde ge-
lişen kelam, tasavvuf, fıkıh usulü ve dil bilimleri 
disiplinleriyle kimi zaman kesiştiği ve felsefe ile bu 
disiplinler arasında ayrıntıları hâlâ araştırılmayı 
bekleyen ciddi bir etkileşimin söz konusu olduğu 
bir gerçekse de felsefenin kendine has yöntemi ve 
literatürü dolayısıyla filozofların klasik dönem açı-
sından her zaman ayrı bir zümre oluşturduğu ve 
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kelam, tasavvuf, fıkıh usulü ve dil bilimleri gibi di-
siplinlerin felsefe kapsamında değerlendirilmediği-
ni belirtmek gerekmektedir. Bu noktada özellikle 
başındaki “İslam” kaydı dolayısıyla, İslam mede-
niyetindeki felsefi faaliyetin sıklıkla kelam ile öz-
deşleştirilmesi sebebiyle bu iki disiplin arasındaki 
farklılığa ve bu bağlamda din-felsefe ilişkisine bi-
raz daha yakından bakmak yerinde olacaktır.

İslam medeniyetinin kozmopolit yapısı içinde 
Müslüman filozofların öncülük ve belirleyiciliğinde 
gelişen “İslam felsefesi”nin din ile felsefe ilişkisine 
dair ima ettiği anlamlar da onun, tarihî vâkıya mu-
tabık olarak anlaşılması noktasında özel bir öne-
mi haizdir. Öncelikle, modern zamanlarda olduğu 
gibi, din ile felsefe arasında, hangisinin hakikati 
ifade ettiği yönünde bir problemin İslam felsefesi 
geleneği açısından esaslı bir yere sahip olmadığı 
ifade edilmelidir. Dinin bütün hayatı ve düşünce 
etkinliklerini belirlediği bir zaman diliminde geli-
şen İslam felsefesi geleneği, bünyesinde barındırdı-
ğı farklı dinlere mensup filozoflarla birlikte, böyle 
bir atmosferde nasıl felsefe yapılabileceğinin tarih-
teki en eşsiz örneklerini ortaya koymuştur. Her ne 
kadar İslam filozofları, mütekellimûn (kelamcılar) 
gibi “İslam’ın felsefesi”ni (veya diğer din mensupla-
rı açısından kendi dinlerinin “felsefesi”ni) yapmak 
gibi bir gayeyle hareket etmemişlerse de onlar, 
yoğunluk derecesi filozoftan filozofa değişmesine 
rağmen, genel olarak kendi felsefi sistemleriyle 
dinî hakikatler arasında ilişki kurma noktasında 
özel bir hassasiyet göstermişlerdir. Ancak onların 
bu hassasiyeti, yine mütekellimûnun yaptığı gibi 
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savunmacı bir tarzda ve doğrudan doğruya dinî 
nasları anlamaya, açıklamaya ve görünüşteki çe-
lişkileri giderme şeklinde de kendini açığa vurma-
mıştır. 

Günümüzde tüm “İslam felsefesi” geleneğini, 
din-felsefe ilişkisi problemine indirgeyen veya 
“İslam felsefesi”ni sadece bir teoloji olarak gören 
yaklaşımların arka planında da bu konudaki yan-
lış değerlendirmelerin etkili olduğu görülmekte-
dir. Bu tür yaklaşımlar bir yandan XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında belirgin ve hâkim hâle gelmeye 
başlayan ve İslam felsefesini sadece din-felsefe 
ilişkisine hasretmeye çalışan oryantalist söylem-
den beslenirken, diğer yandan da İslam felsefesi-
ni, özü itibariyle kilise babaları tarafından Hris-
tiyan dogmalarını akli olarak izah etmek üzere 
gerçekleştirilen Ortaçağ Latin dünyasındaki fel-
sefi faaliyetle eşdeğer görme eğilimindedirler. 
İslam felsefesine dair bu tür değerlendirmelerin 
en azından iki temel noktada yanılgıya düştüğü 
söylenebilir. Birincisi, İslam medeniyetinde felse-
fenin din adamları tarafından dinin hizmetinde 
kullanıldığına yönelik telakkidir. Hâlbuki İslam 
dini bir “din adamı” sınıfı ön görmediği gibi, İslam 
medeniyetinde de her zaman için felâsife ile mü-
tekellimûn iki ayrı sınıfı oluşturmuşlardır. Diğer 
yandan, aynı zamanda meşhur bir Mâlikî fakihi 
olan İbn Rüşd (ö. 595/1198) dışında İslam filozof-
larının neredeyse hiçbirinin naklî ilimlerle “pro-
fesyonel” olarak ilgilenen ulemâ zümresine dâhil 
olmadığı da hatırda tutulmalıdır. Kelam adına 
ortaya konan çalışmalar ciddi felsefi içerimlere 
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sahip olsa da hareket noktaları açısından felâsife 
ile mütekellimûn arasında kökten farklılıklar bu-
lunmaktadır. Mütekellimûn inanç esaslarını akli 
yollarla ispat edip desteklemeyi kendisine amaç 
edinirken, felâsife, yukarıda da ifade edildiği üze-
re, var olanların hakikatine akli/mantıki yollarla 
vâkıf olmayı hedeflemektedir. Felâsifenin bu ama-
cı gerçekleştirmek üzere gerçekleştirdiği felsefi 
faaliyet, çoğu zaman bir olgu olarak dini de kap-
sasa da onların öncelikli amacı, doğrudan doğru-
ya dinî inançları ispatlamak olmamıştır. Kelamın 
belli bir dönemden sonra savunmacı karakterin-
den nispeten sıyrılarak ve felsefenin de etkisiyle 
bir tür “metafiziğe” dönüşmesi, kelam ile felsefe 
arasındaki sınırların kimi zaman – en azından 
metafizik disiplini açısından – belirsizleşmesine 
yol açmış görünse de, kelam ile felsefenin farklı 
hareket noktalarına sahip olmaları ve felsefenin 
sadece “metafizik”ten ibaret bir araştırma sahası 
olmaması sebebiyle bu iki disiplini birbirlerine in-
dirgemek mümkün değildir. 

İslam felsefesinin değerlendirilmesinde düşülen 
ikinci yanılgı ise İslam medeniyetinde felsefenin 
temel ilgisini din ile felsefeyi uzlaştırma çabasının 
oluşturduğu yönündeki telakkidir. Ortaçağ Latin 
felsefesi açısından son derece merkezî bir konuma 
sahip olan bu konunun İslam felsefesi geleneği 
açısından o derecede önemli bir yerinin olduğu-
nu söylemek hayli zordur. İslam felsefesi geleneği 
her şeyden önce teoloji değil, felsefedir ve modern 
öncesi zamanlarda felsefenin kapsamına giren 
tüm varlık alanları (bugün “pozitif bilim” olarak 
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adlandırdığımız alan da dâhil olmak üzere) bu ge-
lenek içinde bütün boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu 
çerçevede, “İslam felsefesi” tabirindeki “İslam”ın, 
“İslam’ın inanç ilkelerini akli yoldan izah etmek” 
anlamında “İslam’ın felsefesi veya İslamî felsefe” 
ile özdeşleştirilemeyeceği rahatlıkla söylenebilir.

Bu noktada haklı olarak şu soru akla gelmek-
tedir: “İslam felsefesi” ve “İslam filozofu” tabirle-
rindeki “İslam”ın, “İslam’ın inanç ilkelerini akli 
yoldan izah etmek” anlamında “İslam’ın felsefesi 
veya İslamî felsefe” ile özdeşleştirilemeyeceği ileri 
sürüldüğüne göre, “İslam felsefesi” ve “İslam filo-
zofu” tabirlerindeki “İslam” ne anlama gelmekte-
dir? Tarihî olguyla uyumluluğu esas alacaksak, söz 
konusu tabirlerdeki “İslam”ı, “İslam medeniyeti” 
veya “İslam dünyası” şeklinde anlamak daha doğru 
olacaktır. Bu durumda “İslam felsefesi”, İslam me-
deniyetinde veya İslam dünyasında gelişen ve ger-
çekleştirilen felsefi faaliyetin adı olmaktadır. Yuka-
rıda da belirtildiği üzere, VII. yüzyılın başlarında 
Akdeniz havzasında hayatiyeti sona eren felsefe, 
yaklaşık yüz elli yıl sonra Bağdat’ta büyük bir en-
telektüel ve sosyal hareket olan Yunancadan Arap-
çaya tercüme hareketi sayesinde tekrar hayatiyet 
bulmuştur. Dolayısıyla felsefe bu “ikinci bahar”ını, 
Müslümanlar tarafından inşa edilmekte olan çok 
dinli, çok ırklı ve çok kültürlü İslam medeniyetine 
borçludur ve farklı din ve milliyetlere mensup filo-
zofları bu anlamda “İslam filozofu”, yaptıkları et-
kinliği de “İslam felsefesi” olarak nitelemek müm-
kündür. Diğer yandan Türkçede yaygın olarak 
kullanılan “İslam felsefesi” tabiri, Batılı dillerdeki 
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karşılıklarına kıyasla daha az yanlış yönlendirici 
bir anlam dünyasına sahip olduğu gibi, son yıllar-
da Batılı çalışmalarda yaygınlık kazanan “Arapça 
felsefe” (Arabic philosophy) tabiriyle kıyaslandı-
ğında da bu felsefi faaliyetin “İslam medeniyetinin 
bir ürünü” olduğunu vurguladığı için daha tercihe 
şayan ve yukarıda işaret edilen kayıtlar dikkate 
alınmak şartıyla tarihî olguya da daha mutabıktır.

***

İlk İslam filozofu olarak tanınan ve Bağdat’ta 
Abbâsî halifelerinin himayesinde felsefi faaliyet-
lerini gerçekleştiren Kindî (ö. ykl. 252/866), kale-
me aldığı çok sayıdaki eser ve tercüme edilmesini 
sağladığı metinlerle hem tercüme hareketi önce-
sinde hayatiyetini kaybetmiş olan “felsefe”ye bir 
“can suyu” vermiş hem de o dönemdeki entelek-
tüel tartışmalar ve gelişmekte olan İslam toplu-
munun ihtiyaçları açısından felsefenin ne kadar 
önemli ufuklar ve imkânlar sağladığını gösterme-
ye çalışmıştır. Tanrı, Tanrı-âlem ilişkisi, insanın 
bilişsel süreçleri ve ahlâk gibi alanlarda, sonraki 
dönemlerde yoğun bir şekilde tartışılacak pek çok 
meselenin ipuçları eserlerinde bulunabilecek olan 
Kindî’nin, özellikle filozofun var olanların haki-
katine erme yönündeki çabası ile peygamberlerin 
vahiy aracılığıyla getirdikleri ilahî mesaj arasın-
da tam bir uyum bulunduğu şeklindeki fikri, tale-
beleri Ahmed b. Tayyib es-Serahsî (ö. 286/899) ve 
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İslam Düşüncesinin Sofistlikle 
Yüzleşmesi: 

Gazzâlî’nin Kesinlik Arayışı

Ömer Türker

İslam düşünce geleneğinde Gazzâlî iki önemli 
özelliğiyle tebarüz eder. Bunlardan biri,  bütünlük 
arayışı, diğeri kesinlik arayışıdır. Her iki özellik de 
Gazzâlî’nin hayatında bir bilgi sorunundan ziya-
de varlık sorunu olarak kavranır yahut öncelikle 
varlık sorunu olarak değerlendirildiğinde anlaşı-
labilir. Bu sebeple bütünlük ve kesinlik arayışı, 
Gazzâlî’nin hayatında aşağıda ele alınacağı üzere 
bir yöntem sorunu olmaktan ziyade hakikat ara-
yışı olarak somutlaşır. Her ne kadar onun haki-
kat arayışını anlattığı el-Münkız mine’d-dalâl adlı 
eseri, modern dönemde sahicilik bakımından çe-
şitli spekülasyonlara konu olmuş ve hayatını sa-
hiciliğe adamış bir düşünür olarak Gazzâlî tam da 
sahicilikten uzaklaşmak ve okurlarını yanıltmak-
la eleştirilmişse de bu amaçla dile getirilen eleş-
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tiriler, İslam’ın insanlık tarihindeki yerine ilişkin 
derin bir kavrayıştan yoksun görünmektedir. Zira 
düşünce gelenekleri, yetiştirdikleri büyük düşü-
nürler veya çeşitli zümreler aracılığıyla, her teorik 
düşünce geleneğinin karşılaşabileceği veya bilfiil 
karşılaştığı ortak sorunlarla yüzleşirler. Ortak so-
runlar bu yüzleşmede ya bir geleneğin kendi ge-
lişim sürecinde henüz yeni keşfedilmiş bir sorun 
olarak ya da önceki geleneklerden tevarüs edilmiş 
bir sorun olarak ortaya çıkar. İslam düşünce gele-
nekleri de büyük düşünür veya filozofları şahsında 
varlık ve bilginin çeşitli alanlarına ilişkin sorun-
larla yüzleşmiştir. Bu yüzleşmeler, bir yönüyle be-
lirli bir düşünürün veya bir akımın fikrî ve felsefî 
sorunlara yaklaşım ve katkısını ifade ederken di-
ğer yönüyle dünya tarihinin akışına müdahil bir 
var oluş durumu olarak İslam’ın bir bütün olarak 
insanlığı ilgilendiren bir soruya verdiği cevabı, be-
lirli bir düşünürün şahsında somutlaşmış açıkla-
mayı ifade eder. Kuşkusuz insan olarak bu dün-
yada var oluşumuzu ilgilendiren sorunların biriyle 
yüzleşmek, o sorunun varlık ve bilgi bakımından 
derinliğini kavramakla mümkündür. Bu da o so-
runun, bütünü oluşturan sorunlar yumağındaki 
yerini kavramış olmayı gerektirir. Dolayısıyla bir 
sorunun derinliğini kavramak, bütüne ilişkin kav-
rayışı iktiza eder. Fakat bütüne ilişkin kavrayış 
çok az düşünürde bütünü temsil eden bir soruna 
yahut bütünü etkileyen bir çözüme dönüşür. Gaz-
zâlî’nin önemi tam da bu bağlamda ortaya çıkar. 
Dolayısıyla sormamız gereken soru şudur: Gazzâlî 
İslam’ın hangi soruya cevabıdır?
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Gazzâlî’nin gerek el-Münkız’da özetlediği haki-
kat arayışı gerekse ilmî kariyeri boyunca yazdığı 
eserler, bu soruya verilecek cevaba işaret eder: 
Gazzâlî, İslam medeniyetinin sofizme verdiği ce-
vaptır.  Kuşkuculuk teorik düşüncenin geliştiği 
her toplumda görülür. Hatta Basra Mu’tezilesi-
nin meşhur imamlarından Ebû Hâşim el-Cübbâî 
“Allah’ın insana vacip kıldığı ilk şeyin kuşku” ol-
duğunu söyler. Fakat genel olarak kuşku, amaca 
ulaşmakta zihnî ayıltan bir eşik vazifesi görür. 
Oysa Sofistler, kuşkuyu zihnin ayılmasından öte-
ye taşıyarak herhangi bir bilginin mümkün olma-
dığı noktasına vardırmışlardır: Hiçbir şeyi bildi-
ğimizden emin olamayız. Aristoteles’ten itibaren 
pek çok büyük filozof ve düşünür, düşüncelerinin 
en azından başlangıç noktasını Sofistlere cevap 
olarak tasarlamıştır. Bu bağlamda Aristoteles’ten 
İslam filozoflarına ve kelamcılarına varıncaya 
dek Sofistlere verilen en meşhur cevap şudur: 
Bütün bilgilerimiz, bir takım ilksel bilgilere da-
yanır. Bu ilksel bilgiler, apaçıktır, herhangi bir 
şekilde temellendirilmeye ihtiyaç duymaz, daha-
sı diğer bilgilerimizin de dayanağını oluşturduğu 
için temellendirilmezler. Dolayısıyla bunlar hak-
kında kuşku duymak, her tülü bilginin imkânını 
reddetmek olacağından bilginin imkânına ilişkin 
bir tartışmayı da anlamsızlaştıracaktır. Bu se-
bep gerek Mâturîdî gibi kelam geleneğinin büyük 
imamları gerekse İbn Sînâ gibi felsefe geleneği-
nin büyük filozofları, ilk bilgilerimizde kuşku 
duymakta ısrar eden kimselerin kelimenin tam 
anlamıyla “aklından zoru olduğunu” söylerler ve 
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onları görüşlerinden vazgeçirmek için varlığı-
nı inkâr edemeyecekleri bedensel acılara maruz 
bırakılmalarını salık verirler. Bu sebeple soru-
nu ele alan düşünürlerin tartışmaları, Sofistlere 
karşı bir saygı hissi uyandırmadığı gibi Sofizmin 
yaralayıcı etkisini de yeterince ciddiye almadıkla-
rı kanısını verir. 

Böylesi bir cevabın, bir sofisti tatminden uzak 
olduğunu kavramak zor değildir. Çünkü herhan-
gi bir tartışmada, tartışma ve ihtilaf konusu olan 
şey, tartışmanın taraflarınca delil olarak kullanı-
lamaz. Oysa sofizme verilen cevap, tam olarak bu 
kuralı çiğnemekte ve tartışılan iddiayı delil olarak 
kullanmaktadır. Gerçi Meşşâî ve kelami gelenek-
ler, yukarıda söylenen gerekçeden dolayı, bu ku-
ralın bedîhî olarak bilinen ilk bilgiler için geçerli 
olmayacağını kabul etmişlerdir. Fakat bu kabul, 
Sofistler için tartışmanın imkânsızlığını dile ge-
tirmekten öte bir anlam ifade etmez. Aslına bakı-
lırsa Yeni Platoncu filozofların “soyutlanma” (te-
cerrüd) anlayışı, her türlü metafizik karşıtlığına 
ve bu kapsamda Sofizme yönelik gizli bir cevabı 
içerir. Bu anlayışa göre filozof bilerek ve hakikat 
bilgisine uygun eylemler yaparak maddi kayıtlar-
dan bağımsızlaşır ve soyut bir akıl haline gelir. 
Olabilecek en yüksek seviyede soyutluk, metafizik 
bilgiye ulaşıldığında gerçekleşir. Metafizik bilgiye 
ulaşmak ise esas itibariyle “bir şey vardır” önerme-
sinin, aksi alınması imkânsız olacak şekilde kav-
ranmasıdır. Bu öylesine önemli bir ilkedir İslam 
Meşşâîliğinin en büyük temsilcisi kabul edilen İbn 
Sînâ metafiziğe ulaşıncaya kadar bütün bilimlerin 
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yaptığı araştırmaların, mesela geometrideki üçgen 
araştırmasının “üçgen var ise şöyledir” şeklinde, 
şartlı öncüller verdiğini, metafiziğe ulaşıldığında 
varlığın temellendiğini söyler (İbn Sînâ, Kitâbü’ş-
Şifâ İkinci Analitikler, çev. Ömer Türker, İstanbul: 
Litera Yayıncılık 2006, s. 112). Fakat soyutlanma 
düşüncesi, metafizik bilgiye ulaşma sürecinde tam 
da Sofistlerin eleştirdiği bilgiler kümesini ve istid-
lâl yöntemini kullanır. Bu sebeple de akıl yürütme 
sürecinin takip edilebilir olmasını gerektirir. Do-
layısıyla bu yaklaşım, tartışmanın taraflarından 
biri olduğu sürece, bir sofisti kuşkuculuğundan 
vazgeçiremez. Bu bakımdan Fârâbî ve İbn Sînâ 
gibi İslam Meşşâîlerinin çözümü, felsefî bilimleri 
tahsil sürecinin sonunda varlık yükleminin çeşit-
li hallerine ilişkin kuşkunun kalkacağına ilişkin 
itimada dayalıdır; kuşkunun kalkmasını, bir baş-
langıç olarak değil, sonuç olarak vaz etmesiyle de – 
Platon’un mağara istiaresini hatırlayacak olursak 
– daha ziyade Platoncu bir duruşu temsil eder. 

İslam düşüncesinde tartışmayı anlamlı bir ze-
mine taşıma teşebbüsü, Gazzâlî sonrasında Fah-
reddin er-Râzî’nin Muhassal’ında görülür. Râzî so-
fistlerin akli ve duyusal idraklerin yanılgısına dair 
eleştirilerini tek tek ele alarak cevaplar. Râzî’nin 
tartışması, onun kendisinin de kuşkuculuğu ve 
eleştirel düşüncesi dikkate alındığında – Nasî-
ruddîn et-Tûsî, Râzî’yi “kuşku oluşturanların sul-
tanı” (melikü’l-müşekkikîn) olarak niteler – özel 
bir öneme sahiptir. Muhassal’ın sofist eleştirileri 
inceleyen kısmı, Tûsî, Seyfeddin el-Âmidî, Adudid-
din el-Îcî, Sa’düddin et-Teftâzânî ve Seyyid Şerîf 
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el-Cürcânî gibi takipçileri tarafından geliştiril-
miştir. Bilhassa Râzî geleneğinin sonraki yüzyıl-
lardaki en etkili takipçileri olan Teftazânî ve Cür-
cânî’nin Şerhu’l-Makâsıd ve Şerhu’l Mevâkıf adlı 
eserlerinde sofistlerin kuşkuculuğu, kelam gelene-
ğinin bilgi teorisi tartışmalarının ayrılmaz bir par-
çası haline gelmiştir. Fakat gerek bizzat Râzî’nin 
gerekse takipçilerinin tartışmaları, duyu idrakleri 
ve ilk akli öncüllerin apaçıklığı ve kesinliğine da-
yanır. Bu sebeple de tartışmanın sonu, kuşku ve 
itiraza devam eden sofiste işkence önerisiyle son-
lanır. Hatta Tûsî, Râzî’nin ilim talebelerinin zihni-
ni keskinletmek için bu tartışmayı açtığı sözlerini 
böylesi tartışmaların sadece kafa karışıklığına yol 
açacağını söyleyerek eleştirir. 

Bu bağlamda Gazzâlî’nin tecrübesinin istisnai 
bir önemi vardır. Tartışma ve önerileri ne denli de-
rin olursa olsun gerek Meşşâî geleneğe gerekse de 
kelam geleneğine mensup filozof ve kelamcılar ara-
sında Gazzâlî’nin kuşku tecrübesi dışında Sofist-
lerin dile getirdiği kuşkuya çözüm olacak bir tec-
rübeye rastlanmaz. Aslında Gazzâlî’nin Sofistliğe 
açıklama ve kanıtlamalarla inşa edilmiş bir çözü-
mü yoktur. Diğer deyişle Gazzâlî bildiğimiz hiçbir 
şeyden emin olamayacağımız iddiasına karşı ne bir 
delil getirir ne de ilk bilgilerimizden kuşku duya-
mayacağımızı söyler. Tam tersine kuşku tecrübe-
sini yaşadığı sıralarda ilk öncüllerin kuşku duyu-
lamazlığına başkalarını ikna ettiği halde kendisi 
içten içe ikna olmadığını ve kuşkulanmaya devam 
ettiğini söyler. Bu durum, akıl yürütme süreçleri 
bakımından onun Sofistleri haklı gördüğünü ima 
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İbnü’l-Arabî’yi İslam 
Mirasının Bir Şahidi Olarak 

Okumak: Endülüs’ten Doğu’ya 
Entelektüel Bir Yolculuğun 

Hikâyesi

Mursiye’de Tunus’ta Mısır’da 
Kudüs’te Mekke’de Konya’da 

Malatya’da Şam’dayız:  
Yolları bir urgan gibi  

Ayağına sarmış Muhyyidin’iz
Sezai Karakoç  (Hızırla Kırk Saat)

Ekrem Demirli

İbnü’l-Arabî ve eserlerine yönelik artan ilgi, onun-
la ilgili birbiriyle çelişen tasavvurları da berabe-
rinde getirdi. Artık tek bir İbnü’l-Arabî tasavvu-
rundan söz edemeyeceğimiz bir muhipler sınıfıyla 
karşı karşıyayız. Bu garip durum kısmen çağımıza 
mahsus olabilir: İbnü’l-Arabî gibi kapsamlı bir dü-
şünür ve eserleri üzerinde derinlikli araştırmadan 
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yoksun “ilgiler” neticede farklı kaynaklardan bes-
lenen hükümler ve yorumlar intaç edecekti. Üste-
lik bu emeksiz ilginin neticelerini sadece İbnü’l-A-
rabî’de değil, Mevlana, Yunus Emre gibi sûfîler 
başta olmak üzere başka pek çok şahsiyete yönelik 
yaklaşımlarda da gözlemleriz. Pek çok insan için 
bu isimlerin ne dediğinin bir önemi yoktur, önemli 
olan, onların insanların hâlihazırdaki düşünce ve 
duygularını ifade etmede araç olmalarıdır. Bunun-
la birlikte İbnü’l-Arabî’yle ilgili yaklaşımın bir kıs-
mının tevarüs edilmiş olduğu da aşikârdır. Pek çok 
insan için “şeyh-i ekber” olan İbnü’l-Arabî insafsız 
suçlamalara muhatap olmuş bir düşünür idi. Va-
siyetlerinden birisinde, “Kanım, malım ve şerefim 
Müslümanlara helaldir.”  derken daha sonra hak-
kında söyleneceklerin bir kısmını sezmiş gibidir.

İbnü’l-Arabî üzerinde çelişkili hükümlerin orta-
ya çıkmasının pek çok sebebi akla gelebilir. Bun-
lardan birisi İslam’da düşünce hayatının karakte-
ristik yapısını anlamamıza katkı sağlayabilecek 
bir vasfı haizdir. İbnü’l-Arabî’nin içinde doğduğu 
ve geliştiği zihinsel ortam, bilhassa, Hristiyan-
lık ve bir ölçüde Yahudilikle karşılaştırıldığında 
“merkezî” kurum ve otoritelerden yoksundu. İs-
lam’ın bir kilisesi veya kelimenin teknik anlamıy-
la meşruiyetini dinden kazanan bir “din adamları” 
sınıfı yoktu. Bu nedenle hiçbir düşünüre mutlak 
ve tartışılmaz bir otorite izafe edilmediği gibi kim-
se hakkında kesin bir hüküm de verilmemiştir. Bu 
nedenle İslam’ın herhangi bir disiplinindeki bir 
düşünür, sözgelimi, Hristiyanlıkta kilisenin refe-
rans aldığı düşünürler kadar güçlü ve yaygın bir 
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“otorite” kazanmamıştır. Özellikle Sünni İslam yo-
rumunda yaygın bir otorite sahibi düşünürler bul-
mak nadiren mümkündür. İslam geleneği kişisel 
karizma ve otorite etrafında teşekkül etmemiştir. 
Günümüzde Müslümanların İslam düşüncesiyle 
ilgili gözden kaçırdıkları temel hususlardan birisi 
budur: İslam yaygın bir otorite ve tartışılmaz bir 
karizmaya imkân vermeyecek kadar özgür ve ço-
ğulcu bir zihin dünyası ortaya çıkartmıştır. Bunun 
neticesinde ise en büyük ve yaratıcı düşünürler bile 
acımasız eleştirilere muhatap kalmıştır. İslam’ın 
düşünce hayatında tartışılmak ve eleştirilmek, bü-
tün düşünürler için müşterek bir kaderdir. “Vallâ-
hu a‘lemu bi’s-savâb” (doğruyu en iyi Allah bilir) 
düsturuyla mühürlenen bir literatürün sahipleri 
için bu kader, “rıza” ve sükûnet ile karşılanmış 
bir kaderdir. İbnü’l-Arabî’nin vasiyetnâmesindeki 
cümleleri ortak bir metin sayılabilir, bu düşünce-
nin kurucu düşünürleri arasında! Tasavvuf söz ko-
nusu olduğunda ise durum daha sorunlu bir hâl ka-
zanır. Sûfîlerin tarikatlar üzerinden kazandıkları 
bir otorite olsa bile tasavvuf İslam düşüncesindeki 
hâkim gelenek tarafından en çok bir ahlak hareketi 
şeklinde görülmüş ve sûfîlerin “hâl” ilmi dedikleri 
tasavvuftan bir metafizik üretmiş olmalarını hiçbir 
zaman kabullenilmemiştir. Bu nedenle İbnü’l-Arabî 
üzerindeki çelişkili hükümlerin bir kısmını bu ta-
rihsel süreçle irtibatlandırabiliriz. Fakat bu çeliş-
kili hükümlerin dikkat çekenlerinden birisi onun 
Endülüslü olmasıyla, buradan üretilen “romantik” 
İbnü’l-Arabî yorumudur. İbnü’l-Arabî’nin “sıra dışı” 
üslubuna ve düşüncelerine bakan pek çok insan bu 



İbnü’l-Arabî’yi İslam Mirasının Bir Şahidi Olarak Okumak

109

düşünceleri merkezî İslam düşüncesi ve onun gele-
neksel okullarından daha çok Avrupa’nın bir parça-
sı olan Endülüs ile irtibatlandırmak istemiştir. Bu 
yaklaşım üzerinde biraz durabiliriz.

İslam Mirasının Bir Şahidi Olarak 
İbnü’l-Arabî ve Fütûhâtü’l Mekkiyye

İbnü’l-Arabî hem yaşadığı hayatıyla hem de dü-
şünceleriyle geçmişte ve günümüzde insanların 
ilgisini çekmiştir. Eserlerinde hayatına atıflar 
yapmış olsa bile tekmilli bir İbnü’l-Arabî biyog-
rafisi henüz yazılamamıştır. Bunun mühim amil-
lerinden birisi, bir düşünürün hayatının sadece o 
düşünür hakkındaki bilgilerimizden hareketle ya-
zılamamasıdır. Bir düşünürün biyografisi yaşadığı 
dönemin ve düşünce hayatının tebellür etmesiyle 
anlaşılabilir. Bu nedenle İbnü’l-Arabî tıpkı öteki 
İslam düşünürleri gibi meçhul kalmaya devam 
edeceği gibi hakkında vereceğimiz hükümler her 
zaman bir ihtiyatı barındıracaktır. 

İbnü’l-Arabî’nin hayatı hakkındaki atıfları sa-
dece kendi hayatı hakkında bize ipuçları vermez. 
Onun eserleri yaşadığı dönemin mühim bir “şahi-
di” olarak okunabilir. Başta Fütûhâtü’l Mekkiyye 
olmak üzere pek çok eseri bir “rical” kitabıdır;  bu 
rical arasında kutuplar, veliler, mecnunlar, mür-
şitler kadar en sıradan insanlar ile İslam toplu-
munun en büyük âlimleri, yöneticileri vs. birlikte 
zikredilir. Fütûhâtü’l Mekkiyye’yi İslamî bir terim-
leştirmeyle söylersek “cami” gibidir; toplumdaki 
herkes oradadır! Bu itibarla İbnü’l-Arabî’yi önemli 
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bir gözlemci sayabiliriz: Yedinci asırda İslam coğ-
rafyasının hemen hemen bütün bölgelerini dolaş-
mış, bu bölgelerde insana ve o insanı yetiştiren mi-
rasa şahitlik etmiş birisidir İbnü’l-Arabî. 

İbnü’l-Arabî’nin Endülüs’ten başlayan serüveni 
doğu İslam dünyasına ulaştığında tabii ortamını 
ve maksadını buldu. Onun kendisinden sonraki İs-
lam düşünce tarihini etkileyen eserleri doğu İslam 
dünyasında ortaya çıktı. Bir faraziyeyle bunu şöyle 
açıklamak mümkündür: İbnü’l-Arabî’yi İbnü’l-A-
rabî kılan doğu İslam dünyasına olan hicretiydi ve 
Endülüs’te kalmış olsaydı muhtemelen “ekberîlik” 
dediğimiz marifet-metafizik gelenekle karşılaşmış 
olmayacaktık. Bu meyanda İbnü’l-Arabî’nin bes-
lendiği en önemli kaynaklardan birisi ilk sûfîlerin 
metinleri ve sözleri oldu. Dikkate değer en önemli 
kişilerden biri İbnü’l-Arabî’nin kendisine “ekber” 
vasfını verdiği Bâyezîd-i Bistâmî’dir. İnsanlar İb-
nü’l-Arabî’ye şeyh-i ekber demezden çok önce İb-
nü’l-Arabî, Bistâmî’ye Bâyezîd-i ekber demişti. Öyle 
görünüyor ki Bâyezîd-i Bistâmî birkaç sûfîyle bir-
likte İbnü’l-Arabî’nin bize aktardığı düşüncelerin 
büyük kısmını genellikle şathiye hâlinde söylemiş-
ti. Fütûhâtü’l Mekkiyye’nin önemli bir kısmını bir 
Bâyezîd yorumculuğu metni olarak okumak, kitaba 
haksızlık olmayacağı gibi İbnü’l-Arabî’ye de hak-
sızlık sayılamaz. İbnü’l-Arabî, Bâyezîd-i Bistâmî, 
Cüneyd-i Bağdâdî, Zünnûn el-Mısrî, Ebû Tâlib 
el-Mekkî, Hakîm et-Tirmizî gibi pek çok sûfînin ge-
ride bıraktığı mirasa hayat verdi ve bu mirası fel-
sefi ve kelami mirasın sorunlarıyla ele alarak yeni 
bir bilgi ortaya çıkardı. Öte yandan İbnü’l-Arabî’nin 
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beslendiği kaynaklar arasında yer alan hadis, fıkıh, 
dil bilimleri vb. ilimler doğu İslam dünyasında ke-
maline ulaşmış ve zirve eserlerini ve düşünürlerini 
yetiştirmiş ilimlerdi. Buna kelam ve felsefe, özellik-
le de metafiziği eklemek gerekir. İbnü’l-Arabî’nin 
düşünce hayatında kelam ve fıkhın kritiği mühim 
bir yer tutar. Öyle ki insan yüzeysel bir okumadan, 
buradan bir “karşıtlık” bile çıkarabilir. Hâlbuki böy-
le bir hüküm İbnü’l-Arabî’nin maksadını ve tarih 
tahlilini anlayamamak demektir. İbnü’l-Arabî bir 
“ihya” ve tecdit yapmaktaydı. Nitekim Fütûhât’ın 
girişinde maksadını ortaya koyar. Burada zikrettiği 
rüya bu maksadı gösterir. İbnü’l-Arabî dinî düşün-
cenin kelam ve fıkıh bilginlerinin “statik” ve “tu-
tarsız” yorumlarıyla tıkandığını düşünüyordu. Bu 
düşünceye ulaşmasında başta Gazzâlî olmak üzere 
kelamı eleştiren pek çok düşünürün katkısı olma-
lıdır. Tıkanıklığın en önemli sebebi fakihlerin “te-
vil” yoluyla naslardaki dinamik Allah-insan ilişkisi 
yerine, statik bir yorumu getirmiş ve “dayatmış” 
olmalarıydı. İhya faaliyeti, bu dilin bozulmasıyla 
mümkün olacaktı. Bu nedenle İbnü’l-Arabî fıkıh 
ve kelamın eleştirilmesine büyük bir emek harca-
dı. Fakat buradan varmak istediği netice fıkhın ve 
kelamın yıkılması veya zayıflatılması değil, onları 
maksadı dini anlamak olan ve buna hizmet eden 
bir işleve döndürmekti. Bu itibarla İbnü’l-Arabî bu 
ilimleri ikmal etmek istemişti. İbnü’l-Arabî’nin bu 
alandaki kaynakları hep doğu İslam dünyasının 
eserleri oldu ve Bağdat’ı, Kahire’yi, Anadolu’yu, bir 
ölçüde Mâverâünnehr’i ve buradaki ürünleri takip 
ederek düşüncesini ikmal etmeye çalıştı. 
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İslam Felsefesi ve Batı 
Araştırmaları: Şimdiye Kadar 
Pek de Mutlu Yürümeyen Bir 

İlişkinin Hikâyesi

Frank Griffel

Batılı oryantalistler, Müslümanlar nazarında pek 
de iyi bir imaja sahip değillerdir. Birçok Müslü-
man; Hristiyanların, Musevilerin veya kendini 
herhangi bir dine mensup hissetmeyenlerin hangi 
saiklerle İslam konusu ile meşgul olduklarını sor-
gulamaktadır. Onlara göre bu kişilerin niyetleri, 
İslam ile ilgili polemik üretmek; yani sözde bilim-
sel metotlarla Hz. Muhammed’in peygamberliği 
veya Kur’an’ın ilahî vahiy oluşu gibi İslam’ın esa-
sını teşkil eden konuların yeterli sağlam delillere 
dayanmadığını göstermektir. Birçok Müslüman, 
Hz. Muhammed veya Kur’an üzerinde çalışmıyor 
olsalar dahi bu Batılı İslam bilimcilerin iyi niyet 
taşımadıkları kanaatindedir. Filistin asıllı Ame-
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rikalı edebiyat bilimcisi Edward Said, 1978 yı-
lında yazmış olduğu “Şarkiyatçılık” (Orientalism) 
adlı etkileyici eserinde, Batılıların “Doğu”ya dair 
yapmış oldukları bilimsel çalışmaların daima Ba-
tılıların Doğululara olan sözde kültürel üstünlü-
ğünü ispat anlamını taşıdığını belirtir. İngiltere 
ve Fransa gibi ülkeler açısından Doğu araştırma-
ları, bu ülkelerin Asya ve Afrika’daki geniş çaplı 
sömürgelerine bir meşruiyet kazandırma hedefine 
hizmet eder. Lakin, çok kısa bir süreliğine (1885-
1915) sömürgecilik faaliyetinde bulunmuş bir ülke 
olan Almanya için de Doğu araştırmaları, Müslü-
manlardan “daha üstün” bir kültüre sahip olduğu-
nu ispat etme niteliği taşımaktadır. 

Bundan birkaç yıl önce, İngiliz tarihçi Robert 
Irwin, Edward Said’in Batılı oryantalizmi şeytan-
laştıran perspektifine aykırı anlamlar taşıyan bir 
kitap yayımladı. Henüz ne Almancaya ne de Türk-
çeye çevirisi yapılmamış olan bu kitabın başlığı 
bile Oryantalistlerin aslında ne ile ilgilendiklerini 
anlatmaya çalışıyordu: Irwin, “Bilim Aşkı: Oryan-
talistler ve Düşmanları” (For Lust of Knowing: The 
Orientalists and their Enemies) isimli kitabında 
18., 19. ve 20. yüzyıllarda İslam ve İslam edebi-
yatıyla uğraşan Avrupalılar için sadece çok nadir 
durumlarda dinî polemiğin veya politik etkile-
menin söz konusu olduğunu söyler. Genel olarak 
İslam’a dair uygulamaları, antik dünyaya ve bu 
dünyaya ait literatüre dair geliştirdikleri bilimsel 
bir pozisyon çerçevesindedir. Avrupa, Rönesans 
döneminde Antik Çağ’ı, yani Yunan ve Roma kül-
türünün altın çağını yeniden keşfetti ve Yunan ile 
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Latin edebiyatını tekrar araştırmaya başladı. Bu 
durum, unutulmuş olan birçok kültürel özelliğin 
yeniden keşfedilmesine ve Avrupa ülkelerinde ede-
bî üretkenliğin zenginleşmesine sebep oldu. Latin-
ce ve Yunanca artık konuşulmayan, yalnızca yazılı 
olarak kullanılabilen ölü dillerdi. 18. yüzyılın so-
nunda bilimsel dil kültürü, bu ölü dillerden önce 
İbraniceye, kısa bir süre sonra da Arapçaya devre-
dildi. İbraniceye devredilmesi İncil için önemli bir 
dil olması sebebiyleydi. Arapçanın bilim dili hâli-
ne gelmesi ise, 18. yüzyılda Avrupa’da çok popüler 
olan 1001 Gece Masalları olsun; Algol, Aldebaran, 
Deneb, Betelgeuse (Al Mankib) vb. yıldız isimleri 
olsun veya cebir, algoritma gibi matematiksel te-
rimler olsun çok zengin bir literatüre sahip olma-
sı nedeniyle gerçekleşmiştir. Mısırlı entelektüel 
Rifâa Râfi et-Tahtâvî, 1826 yılında Paris’e geldi-
ğinde, orada Silvestre de Sacy gibi Arap literatü-
rüne, dalında uzman bir Arap kadar hâkim olduğu 
hâlde basit bir konuşmayı bile Arapça olarak yapa-
mayan bir bilim adamı ile karşılaşınca hayretler 
içerisinde kalır.  

19. yüzyılda, Avrupalı bilim adamları Arapça, 
Farsça ve daha sonrasında Osmanlıca-Türkçe fel-
sefi literatürü de okumaya ve araştırmaya başladı-
lar. Yine bu yönelim de Avrupa Antik Çağı’na olan 
ilgi ile başlamıştır. Antik Çağ felsefesinin tarihi 
19. yüzyılda oldukça iyi bilinmekteydi. Sokrates, 
Platon, Aristoteles ve diğer Yunan ve Romalı filo-
zoflar tanınmaktaydı. Bu filozofların birçoğunun 
yazmış oldukları eserler matbu hâlde mevcut idi. 
Bununla birlikte, bazı Yunan filozofların eserleri 
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de asırlar içinde kaybolup gitti. Arap literatürü 
uzmanları da çok iyi bilmekteydi ki, Yunan felse-
fesine ait eserlerin büyük bir bölümü erken Orta 
Çağ döneminde, yani 800 ilâ 1000 yılları arasında 
Yunancadan Arapçaya çevrilmişti ve bu çeviriler 
hem Batı’daki hem de Doğu’daki kütüphaneler-
de bulunan el yazmalarında mevcuttu. Kısa süre 
sonra Avrupalılar bu Arapça el yazmalarını tam 
anlamıyla tetkik etmeye başladılar. Avrupalı bilim 
adamları, kayıp Yunanca metinleri aramak mak-
sadıyla çıktıkları bu yolculuklarında çok zengin 
bir Arap ve İslam geleneğiyle karşılaştılar. Arapça 
“falsafa” kelimesi Yunanca “philosophía” kelime-
sinden gelmektedir ve Yunancadan Arapçaya ter-
cüme edilen; ardından da Arapça olarak çok üst 
bir seviyede sürdürülen ve ileriye götürülen bir bi-
limsel geleneği ifade eder. Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, 
Gazzâlî veya İbn Rüşd gibi bu bilimsel geleneğin 
bir parçası olan şahsiyetler Avrupa’da bilinir hâle 
geldi ve eserleri okutuldu. 

Avrupalıların İslam felsefesi ile iştigallerinin 
başlangıç noktası Yunanca metne ve Yunan felse-
fesine duydukları ilgi oldu. Avrupa’da, Antik Çağ’ın 
M.S. 400 yılı civarında sona ermesiyle birlikte fel-
sefi literatür unutulmaya yüz tuttu. Uzun bir süre 
boyunca, bilinen Yunanca felsefi metin sayısı bir 
elin parmaklarını geçmiyordu; ki bunlar da geç dö-
nem Antik Çağ’da Yunancadan Latinceye tercüme 
edilmişti. Bunların az bir kısmı da Aristoteles man-
tığına giriş mahiyetinde eserlerdi. Erken dönem 
Orta Çağ’da Aristoteles ve Platon Avrupa’da pek 
bilinmiyordu. En başta Aristoteles’in 800 yılından 
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itibaren okutulduğu İslam dünyasında ise durum 
tamamen farklıydı. İbn Rüşd (1126-1198) Araplar 
arasında Aristoteles felsefesini en iyi bilen kişiy-
di. Müslümanlardaki detaylı Kur’an yorumu, yani 
tefsir geleneğinden ilhamla, Avrupalılar arasında 
Averroes ismiyle tanınan İbn Rüşd aynı zamanda 
Aristo’nun eserlerine detaylı ve üst düzey yorumlar 
yazmıştır. İbn Rüşd Cordoba’da yaşadı ve kısa süre 
içerisinde namı Endülüs sınırlarını aşarak Fran-
sa’ya ve İtalya’ya ulaştı. Eserleri buralarda Yunan 
felsefesine yeni bir ilginin doğmasında etkili oldu. 
1170 yılından itibaren, yani henüz İbn Rüşd hayat-
tayken Arapça felsefe kitapları Latinceye çevrilme-
ye başladı. En başta İspanya Toledo’da veya Sicilya 
Palermo’da gerçekleşen bu çeviriler, 13. yüzyıl bo-
yunca devam etti. Tercüme edilen eserler arasında 
Aristoteles’inkiler de vardı. Aristoteles bu sayede 
artık Avrupa’da oldukça popüler hâle gelmiş ve fel-
sefenin tekrar güçlenmesinde bu durum etkin bir 
rol oynamıştır. Kısa süre içerisinde Paris, Bologna, 
Napoli ve Köln’deki önemli üniversitelerde Aristote-
les’in yoğun bir şekilde öğretildiği fakülteler açıldı. 
Aristoteles’ten yapılan ilk Latince tercümeler Arap-
çadan yapıldı. Daha sonra Aristoteles’in Yunanca el 
yazmalarının peşine düşüldü ve bunlar İtalya’da ve 
Yunanistan’da bulundu. Yunancadan Latinceye ya-
pılan tercümeler artık Arapçadan yapılan tercüme-
lerden daha baskın hâle gelmişti. Yine de İbn Rüşd 
Avrupalıların üniversite eğitim planlarındaki yeri-
ni korudu. İbn Rüşd’ün yorumları 13. ve 16. yüz-
yıllar arasında yaşayan Avrupalı filozofların tümü 
tarafından okundu. 
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Yukarıda zikredilenler, İslam felsefesi ile bi-
limsel olarak ilgilenilmeye başlanan 19. yüzyıl-
da da birçok Avrupalı tarafından bilinmekteydi. 
Bu sebeple, bu zaman diliminde yaşayan birçok 
Avrupalı bilim adamı Arap ve İslam felsefesinin, 
Yunanca eserlerin Arapçaya tercümesi ve bu yol-
la Orta Avrupa’daki felsefe geleneğinin yeniden 
canlanmasından ibaret olduğuna inanıyordu. Bu, 
örneğin önemli bir Alman filozof olan G. W. F. He-
gel’in (1770-1831) İslam felsefesi hakkında sahip 
olduğu fikirle de kendini göstermektedir. Hegel 19. 
yüzyılın tamamında çok etkin rol oynamış bir filo-
zoftur ve onun bu konudaki fikirleri sıkça tekrar-
lanmıştır. Fakat Hegel’in fikir yürüttüğü bu konu 
hakkında herhangi bir bilgi birikimi yoktu. Kindî, 
Fârâbî, İbn Sînâ ve Gazzâlî’yi ismen tanısa da bu 
şahsiyetlerin felsefeleri hakkında bilgi sahibi de-
ğildi. Arap ve İslam felsefesinin Yunan geleneğinin 
sürdürülmesinden ibaret oluşu ve bu yolla Avrupa 
tarafından tekrardan içselleştirilmesi fikri, İslam 
felsefesi tarihinin Avrupa’da bilinmeye başlanma-
sından öncesine tekabül eder. Tabii ki bu fikirle bir 
kültürel üstünlük hissi ifade edilmektedir. Bu da 
neden bu fikrin daha sonra tekrar tekrar dile ge-
tirildiğini açıklar mahiyettedir. Bu hakikatler 19. 
yüzyılda ve özellikle 20. yüzyılda git gide daha da 
bilinir hâle gelmiştir.

İslam felsefe tarihi hakkında yayımlanmış olan 
ilk modern akademik kitap, Ernest Renan tara-
fından 1852 yılında Fransızca olarak kaleme alı-
nan “İbn Rüşd ve İbn Rüşdçülük” isimli doktora 
tezidir. 18. yüzyıl boyunca bu kitabı birçok başka 
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yayın takip etti; özellikle çok sayıda Arapça felsefi 
el yazması edisyonla matbu eser hâline getirildi. 
Birçok Arapça felsefi metin ilk olarak Paris, Mü-
nih veya Leiden gibi şehirlerde basıldı ve Kahire, 
İstanbul gibi şehirlerde hızlıca okuyucu kitlesine 
ulaştı ve buralarda tekrar tekrar basıldı. İlk kap-
samlı İslam felsefesi tarihi eseri, 1902 yılında, 
Hollandalı Tijze Jan de Boer tarafından “İslam’da 
Felsefe Tarihi” adıyla kaleme alındı. Macar Ignaz 
Goldziher gibi başka İslam bilimcileri de yine İs-
lam felsefe tarihi hakkında eserler kaleme aldılar. 
Bütün bunlar 20. yüzyılın başlarında; yani henüz 
ne Arapça, ne Farsça ne de Türkçe olarak İslam 
felsefe tarihi hakkında herhangi bir kitabın yazıl-
mamış olduğu bir zamanda gerçekleşti. Bu tarihte 
Avrupa’daki bilim adamları Müslüman ülkelerde-
ki meslektaşlarından çok daha ilerideydi. Helmut 
Ritter (1892-1971) veya Oskar Rescher (daha son-
ra Osman Reşer adını almıştır, 1883-1972) 1930 
yılında İstanbul’a gitmiş ve burada İslam felsefe-
sinin akademik eğitiminin sağlanmasına yardımcı 
olmuşlardır. 

Avrupa’da hemen hiç kimse İslam felsefesinin 
en anlamlı tarafının Avrupa felsefesine yardım 
etmiş olmasından ibaret olduğunu iddia edemez. 
Böyle bir iddiada bulunan, kendini komik duruma 
düşürür; zira kendine has bir entelektüel gelene-
ğe sahip olan İslam felsefesinin taşıdığı önem gün 
geçtikçe daha da belirgin hâle gelmiştir.

Renan, de Boer, Goldziher ve Ritter’in eserleri-
nin hepsinde bir problem mevcuttu: Bunların hepsi, 
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İslam dünyasındaki felsefenin Arapça “falsafa” keli-
mesinin taşıdığı anlamla aynı şey olduğunu kabul 
ediyordu. Arapçada Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn 
Rüşd “falasifa” olarak geçiyordu; fakat İbn Rüşd’den 
sonra kendini Arapça “faylasuf” olarak tanımlayan 
hemen hemen hiç kimse yoktu. Arapçada felsefe İbn 
Rüşd’den sonra sona mı ermişti? Renan, de Boer, 
Goldziher veya Ritter gibi bilim adamları bunu böy-
le görüyordu. Şüphesiz bu da İslam felsefesinin öne-
minin Yunanca metinlerin aktarılmasından ibaret 
olduğu fikrinin bir başka versiyonudur. Bu Avrupalı 
bilim adamları oldukça büyük bir öneme ve kaza-
nımlara sahip bir Arapça felsefe geleneği olduğunu 
biliyorlardı; aynı zamanda eleştirel, felsefi düşünce-
nin İbn Rüşd’ün eserleri vasıtasıyla Müslümanlar-
dan Avrupalılara geçtiğine de inanıyorlardı. 

Biz bugün Arapça “falsafa” kelimesinin İslam 
felsefesinin yalnızca bir kısmını ifade eden bir kav-
ram olduğunu biliyoruz. Fahreddin Râzî, Seyyid 
Şerîf Cürcânî veya Kemalpaşazâde (İbn-i Kemâl) 
gibi büyük Müslüman âlimler kendilerini “falasi-
fa”nın bir parçası olarak görmediler, fakat hepsi de 
önemli filozoflardı. Bu şahsiyetlerin eserlerinden 
hiçbiri Latinceye tercüme edilmedi ama bu kişiler 
de felsefe tarihine önemli katkılarda bulundular.

2008 yılında, Fransız felsefe tarihçisi Sylvain 
Gouguenheim, “Aristoteles Mont Saint-Michel’de” 
adında bir kitap yayımladı. Gouguenheim bu ki-
tapta Avrupa’da felsefenin 12. ve 13. yüzyılda 
yeniden doğuşunun Arapça metinlerin tercüme 
edilmesiyle pek de alakasının olmadığını iddia 
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ediyordu. Dahası, Avrupalılar Aristo’yu Arapların 
hiçbir katkısı olmadan kendileri keşfetmişlerdi. 
Gouguenheim’in kitabı felsefe tarihi alanındaki 
meslektaşları tarafından büyük bir tepkiyle kar-
şılandı. İngiltere, Fransa ve Almanya’daki üniver-
sitelerden bu alanda konunun uzmanı birçok kişi 
Gouguenheim’in tezini reddetti. Almanya’da 2009 
yılında Würzburg Üniversitesi’nde Alman profe-
sörlerin Gouguenheim’a karşı argümanlarını sun-
dukları bir sempozyum gerçekleşti. Bu örnekler 
çoğaltılabilir. Son on yıllık zaman diliminde ya-
pılan araştırmalar Avrupa’nın Arap kültüründen 
12. ve 13. yüzyıllarda ne kadar derinden etkilen-
miş olduğunu daha da açık bir şekilde ortaya koy-
muştur. Mesele aslında aşağı yukarı, Cemâleddin 
Efgânî’nin 1883 yılında Ernest Renan’a verdiği ce-
vapta ifade ettiği gibiydi: “Arap medeniyeti kendi 
yansımasıyla Pireneleri aydınlattığı ve kendi ışığı 
ve zenginliğiyle Batı’yı beslediği güne kadar Av-
rupalılar felsefeye ilgi göstermedi. Ancak o vakit 
Aristoteles’e ‘hoşgeldin’ diyebildiler; ama Aristo-
teles çoktan göç etmiş ve Arap olmuştu.” Yunan, 
Arap ve Latin kültürleri arasındaki ilişki ile ala-
kalı olarak yürütülen son araştırmalar ışığında 
ortaya çıkan birçok gelişme, Efgânî’nin Pireneler 
üzerinden gelen ışık ile tasvir ettiği bu şiirsel res-
me hak verir niteliktedir. Sorbonne’da Orta Çağ 
felsefesi alanında profesörlük görevini yürütmek-
te olan Ruedi Imbach, kısa bir süre önce, Orta 
Çağ Batı metafiziğinin, farklı türlerin evliliğin-
den doğan, hayat dolu ve vahşi; ama gayrimeşru 
bir çocuk olduğunu söylemiştir. Avrupa ve Kuzey 
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Amerika’daki günümüz İslam bilimcileri, İslam 
felsefesinin Yunanca metinlerin tercüme edilme-
siyle başlayan ve 12. yüzyıldan devam ederek Os-
manlı döneminde de varlığını sürdüren zengin bir 
gelenek olduğu ve de bu zengin geleneğin Avrupa 
düşüncesi ve felsefesi üzerinde büyük bir etkisi-
nin bulunduğu fikrini benimsemektedirler.
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Yazarlar

Ekrem Demirli
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev-
lidir. İbnü’l Arabî, Sadreddin Konevî, İbn Sinâ’nın 
ve başka birçok klasik ve çağdaş eserin müterci-
midir. İslam felsefesi ve tasavvuf alanında birçok 
kitabın ve makalenin yazarıdır.

Frank Griffel
Yale Üniversitesi’nde Dinî Çalışmalar bölümün-
de profesördür. Klasik ve çağdaş İslam düşüncesi 
üzerine çalışmaktadır. Alanında birçok esere imza 
atan Griffel’in Türkçe’ye tercüme edilmiş Gaz-
zâlî’nin Felsefi Kelam’ı isimli bir kitabı vardır.

Harun Kuşlu
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev-
lidir. Klasik mantık ve ahlak alanında çalışmak-
tadır. Eserlerinden bazıları: İbn Sînâ’dan Semâ ve 
Âlem ve Tony Street’ten İslam Mantık Tarihi isim-
li tercümeler.
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Hümeyra Özturan
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gö-
revlidir. Ahlak felsefesi üzerine çalışmalar yapan 
yazarın çeşitli tercümeleri ve Akıl ve Ahlak: Aristo-
teles ve Fârâbî’de Ahlakın Kaynağı isimli bir eseri 
vardır.

M. Cüneyt Kaya
İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde görev-
lidir. Alanında kaleme aldığı kitapları, tercüme 
eserleri ve makaleleri vardır. Eserlerinden bazıla-
rı: Varlık ve İmkân, İslam Felsefesi: Tarih ve Prob-
lemler (ed.), İbn Sînâ’nın Mirası (ter.).

Ömer Türker
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gö-
revlidir. Birçok kitabı, tercümesi ve makalesi var-
dır. İbn Sînâ’nın birçok eserini ve Seyyid Şerîf 
el-Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ını Türkçeye ka-
zandırmıştır. 
 
Peter Adamson
Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde Dinî 
Çalışmalar bölümünde profesördür. Antik Felsefe 
ve Ortaçağ İslam düşüncesi üzerine birçok çalış-
ması vardır. Felsefe tarihini anlattığı bir radyo 
programı vardır ve buradaki konuşmaları Oxford 
University Press’ten basılmaktadır.
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Richard Taylor
Marquette Üniversite’sinde Felsefe bölümünde 
görevlidir. Dinî çalışmalar, Antik felsefe, Ortaçağ 
felsefesi, İslam felsefesi üzerine çalışmaktadır. Bu 
alanlarda birçok eseri vardır. İslam Felsefesine Gi-
riş isimli eseri Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 

Yaşar Aydınlı
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli-
dir. Klasik İslam düşüncesi üzerine birçok kitap ve 
makalesi vardır. Eserlerinden bazıları: Fârâbî’de 
Tanrı-İnsan İlişkisi, Fârâbî’de Din Kavramı. 


