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fifiAAHH‹‹NN FF‹‹LL‹‹ZZ

fiahin F‹L‹Z, 1988’de S.Ü. ‹lahiyat Fakültesi’ni bitirdi.
1991’de Felsefe ve Din Bilimleri’nden mast›r›n›,
1995’te doktoras›n› tamamlad›. 1993’te merkezi Kon-
ya’da bulunan Türk Anadolu Vakf›’n›n deste¤iyle dok-
tora çal›flmalar› için 6 ay Kahire’de bulundu.
Almanya, ‹srail ve ABD’de bir dizi panel, konferans ve
sempozyumlara kat›ld›. 
2000 y›l›nda Harvard Üniversitesi’nde post-doktora ça-
l›flmas› yapt›. Filiz’ in, yay›nevimiz taraf›ndan yay›nlan-
m›fl ‹slam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri adl› kitab› da
dahil olmak üzere çok say›da kitab›, yurt içi ve yurt d›-
fl›nda yay›nlanm›fl makaleleri bulunmaktad›r.
2001’den 2004’e kadar, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü baflkanl›¤›n› yürüttü.
2000 y›l›nda doçent olarak atand›¤› Felsefe ve Din Bi-
limleri Bölümü’nde ‹slam Felsefesi Anabilim Dal› Bafl-
kanl›¤›n› hâlen sürdürmektedir.
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ÖÖNNSSÖÖZZ

Farabi, belki üzerinde en çok konuflulan, hatta en
çok bilimsel araflt›rma yap›lan bir Türk filozofu-
dur. Dünyada ve Türkiye’de Farabi, çok de¤erli
akademik araflt›rmalar›n konusu olmufl ve olma-
ya da devam etmektedir. Bununla birlikte, mo-
dern yaflam flartlar› bugünün insan›na, derinle-
mesine ve genifl kapsaml› araflt›rmalar› gözden
geçirmeye dahi f›rsat b›rakmayacak bir h›z ve
karmaflay› da beraberinde getirmifl; keflfedilsin ya
da edilmesin, pek çok de¤erli filozof bu hayat ga-
ilesinin intaç etmifl oldu¤u vakit fukaral›¤›n›n
kurbanlar› olmaktan pek kurtulamam›flt›r. ‹flte Fa-
rabi de bu isimler aras›ndad›r.

Farabi isimli bu eserimiz, modern insana k›sa za-
man içinde Farabi hakk›nda sa¤l›kl›, yeterli ve
k›flk›rt›c› bir el kitab› niteli¤inde olmak üzere ha-
z›rlanm›flt›r.

‹lk bölüm, Farabi’nin hayat›na ve genel olarak
felsefesine ayr›lm›flt›r. ‹kinci bölüm onun varl›k
felsefesini ve üçüncü bölüm ise bilgi felsefesini
içermektedir. Üçüncü bölümün sonu, Farabi’nin
Do¤uya ve Bat›ya etkileri bahsine ayr›lm›flt›r.
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Farabi isimli bu eserimizin Türk okurlara gerçek-
ten yararl› olmas› en büyük arzumuzdur.

fiahin F‹L‹Z

Konya 2005
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II ..  BBÖÖLLÜÜMM

FFAARRAABB‹‹ ’’NN‹‹NN HHAAYYAATTII

Orta Ça¤ Lâtince metinlerde ve eserlerde “Alfara-
bius” ya da “Avennasar” diye bilinen meflhur
Türk filozofu Farabi’nin tam ad›, Ebu Nasr Mu-
hammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluk’tur.
Farabi, ‹slâm felsefesinin en güçlü filozoflar›n-
dand›r. “‹lk Muallim (ö¤retici)” Aristoteles’ten
sonra, “‹kinci Muallim” unvan›yla tan›nm›fl; fel-
sefe ve düflünce tarihinde bu unvanla an›lm›flt›r.1

Ebu Yusuf Yakup b. ‹shak el-Kindi (795-870) “‹lk
Arap Filozof” olarak adland›r›l›rken Farabi de,
ondan sonra, “‹lk Türk Filozof” diye bilinmifltir.
Farabi Maveraünnehr bölgesinde Farab ilinin Ve-
sic köyünde yaklafl›k 257/870 y›l›nda dünyaya
gelmifltir.2 Yaklafl›k olarak diyoruz, çünkü do¤um
tarihi genelde 259/870 olarak kabul edilmekte-
dir. Ayr›ca onun do¤um tarihinin 258/871,
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1 Encyclopedia of Islam, Leiden E.J. Brill, 1980, Farabi
Mad.

2 Friedrich Dieterici, Alfarabis Philosophische Abhand-
lungen, Leiden-E.J. Brill, 1890, ss.115-118.



259/872, 260/873, 261/874 gibi farkl› tarihler ol-
du¤unu söyleyenler de vard›r. Do¤um tarihi vefat
tarihinden hareketle tespit edilmifltir. Ölüm tarihi
ise kesin olarak bilinmektedir. O, 339/950’de Re-
cep ay›n›n bir cuma günü ölmüfltür. Farabi öldü-
¤ünde seksen yafllar›nda idi.3

Babas›n›n bir Türk oldu¤u ve bir kumandan ola-
rak görev yapt›¤› hususu neredeyse kesin bir bil-
gi olarak elimizdedir.

Farabi’nin nesebi hakk›nda farkl› görüfller de ile-
ri sürülmüfltür. ‹bn Ebi Usaybia, De boer ve
Henri Corbin Farabi’nin babas›n›n ‹ranl› bir ko-
mutan oldu¤unu; Cemil Saliba babas›n›n Farisî,
annesinin Türk oldu¤unu söyleyerek onun aslen
Farisî oldu¤unu iddia eder. Mustafa Abdurra-
z›k’a göre ise, Farabi’nin do¤um yeri olan Ve-
sic’in, o dönemlerin co¤rafî s›n›rlar› kesin olarak
tespit edilemedi¤i, hangi ülkenin topraklar› için-
de ve kimlerin hâkimiyetinde oldu¤u bilineme-
di¤i için, bu ihtilaflâr›n ortaya ç›kt›¤›n› ve bun-
dan dolay› nesebinin kesin olarak tespit edile-
meyece¤ini ifade etmifltir. Onun Arap oldu¤unu
söyleyen Bat›l› araflt›rmac›lar›n varl›¤›na da fla-
hit olmaktay›z. Esasen hepsinin tek dayana¤›,
eserlerini Arapça yazm›fl olmas›d›r. ‹brahim

1100

3 ‹brahim Hakk› Ayd›n, Farabi’de Metafizik Düflünce, Bil
Yay›nlar›, ‹st. 2000, s. 13-14.



Hakk› Ayd›n’›n da dedi¤i gibi ‹slâm âleminde
ilim dili genelde Arapça oldu¤u için bu tür yan-
l›fl nesep tespitleri yaln›z Farabi için de¤il, Arap
olmayan pek çok âlim ve filozof için de ortaya
konulmufltur. Oysa biz biliyoruz ki, Bat›da ilim
dili 16-17. yüzy›la kadar, hatta daha yak›n dö-
nemlere kadar Lâtince; Do¤uda da Arapça ve
Farsça idi. Bir ‹ngiliz olan Newton, Hollandal›
olan Spinoza, alman olan Leibniz eserlerini Lâ-
tince yazm›fllar; ama kimse ç›k›p da bunlardan
birini ya da birkaç›n› Lâtin olarak görmemifltir.
Farabi gibi Orta Asyal› Müslüman bir Türkün de
eserlerini Arapça ya da Farsça yazmas› onu Türk
olmaktan ç›karmaz. Hatta bu yanl›fl kanaate da-
yanarak baz›lar› “‹slâm Felsefesi” yerine “Arap
Felsefesi” bile demifltir.4

Farabi’nin Türk oldu¤u yönündeki kan›tlar, bu id-
dialardan çok daha sa¤lamd›r. Zaten en tercih edi-
len görüfl de onun Türk oldu¤u fleklindedir. ‹smin-
deki Tarhan ya da Tarkan ifadesi ile onun Türkle-
re ait külâh ve abay› sürekli giymesi Türklü¤üne
yeterli kan›tlardand›r.5 Farabi’nin milliyeti üzerin-
de durmak ve onun Türk oldu¤u hakikatini vurgu-
lamak, bir filozofun düflünce sisteminin köklerini

1111

4 ‹brahim Hakk› Ayd›n, Farabi’de Metafizik Düflünce,
s. 14.

5 Bkz. ‹brahim Hakk› Ayd›n, a.g.e., s. 15.



ve fikirlerinin kültürel temellerini iyi ve isabetli
kavramak bak›m›ndan fevkalâde önemlidir.

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹

Filozofumuz ilk ö¤renimine do¤du¤u yer olan
Vesic’de bafllam›flt›r. Suriye’ye yerleflmeden önce
Horasan’da okumufl, bir süre Merv’de tahsil gör-
müfl, sonra da Ba¤dat’ta e¤itimine devam etmifl-
tir. Farabi, fiam’da da tahsil görmüfl, gündüzleri
bahç›vanl›k yapm›fl, geceleri de kendini felsefe
okumaya vermifltir. Ba¤dat’ta Aristoteles mant›¤›-
n›n üstad› olarak bilinen Ebu Biflr Metta b. Yu-
nus’tan (320/932 ve 330/942 tarihleri aras›nda)
mant›k dersleri alm›flt›r. Akabinde Horasan’a gi-
derek Hristiyan bilgin Yuhanna b. Haylan’la ta-
n›flm›fl ve ald›¤› dersler sayesinde mant›k ve fel-
sefe hakk›ndaki bilgi birikimini ve e¤itimini iler-
letmifltir. Tekrar Ba¤dat’a dönen Farabi, Aristote-
les ve Eflâtun (Platon)’un kitaplar›n› incelemifl ve
çeflitli eserler yazm›flt›r. M›s›r’a da giden filozofu-
muz, bir müddet orada kalm›fl, oradan tekrar Ha-
lep’e dönmüfltür, fiam ve Halep bölgesinin sulta-
n› olan Seyfüddevle’nin himayesine, iltifat ve iyi-
liklerine lây›k görülmüfl, kendisine tahsis edilen
günlük dört dirhemle yetinerek zahidane bir ya-
flam sürmüfl ve seksen yafl›ndayken 339/950 y›-
l›nda vefat etmifltir. Seyfüddevle’nin yak›n ilgi ve
1122



ihsan›na sahip olmas› ona, meflhur flair el-Müte-
nebbi’nin fliirlerinde ölümsüzleflen bu Hamdani
sultan›n›n saray›n›n de¤iflmez isimlerinden biri
olma imkân›n› beraberinde getirmifltir.6 Fara-
bi’nin cenaze namaz›n› bizzat Seyfüddevle’nin
k›ld›rd›¤› söylenir.7

Bibliyografik ve biyo-bibliyografik eserlere bak›ld›-
¤›nda bu aktard›¤›m›z bilgiler d›fl›nda, esasen Fara-
bi hakk›nda çok genifl malûmata rastlayam›yoruz.
Elimizdeki bilginin ço¤unu biyografi yazar› ‹bn
Nedim (ö. 380/990)’in el-Fihrist’ine borçluyuz.

Farabi bugün Orta Do¤u denilen bölgedeki he-
men tüm ülkeleri gezip meflhur bilgin, filozof ve
mant›kç›lardan ders alm›fl ve “‹kinci Muallim”
olarak tan›nm›flt›r. Gezip tahsil gördü¤ü flehirler
aras›nda özellikle Ba¤dat’›n önemi çok büyüktür.
Bunun ilk nedeni, tahsil hayat›n›n büyük bölü-
münü bu flehirde geçirmifl olmas›d›r ve en önem-
li olan di¤er bir neden de, Farabi’nin Ba¤dat eko-
lüne mensup bulunmas›d›r. Ba¤dat okulunun Fa-
rabi üzerinde derin bir etkisi vard›r.8 Coples-
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6 George Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Is-
lam and Christian West, Edinburg University Press
1990, s. 250.

7 Hasan fiahin, ‹slam Felsefesi Tarihi Dersleri, ‹lahiyat,
Ank. 2000, s. 85.

8 Bkz. Frederick Copleston, S.J., A History of Philo-
sophy, Image Books, N.Y., 1962, vol. II/214-215; Ian



ton’un yerinde tasnifiyle Ba¤dat okuluna, dolay›-
s›yla Farabi, Do¤u ‹slâm Felsefesi blokuna aittir.

Daha çok felsefe alan›yla ilgilenmifl ve filozof
olarak isim yapm›fl olmas›na ra¤men, Farabi, do-
¤al olarak felsefenin do¤rudan ya da dolayl› ola-
rak ilgili bulundu¤u öteki alanlarda da neredeyse
söz sahibi olacak kadar kendini yetifltirmifltir.
Matematik ve t›p bunlardan sadece ikisidir. Her
ne kadar t›bbî alanda pratik yapmam›flsa da t›p
bilgisi etrafl› ve derindir. Musiki tahsili hem pra-
tik hem de teorik bak›mdan Farabi’nin gerçek üs-
tad say›ld›¤› bir bilim dal›d›r.9 Daha do¤rusu Fa-
rabi felsefe, matematik, musiki, mant›k, kimya ve
t›p e¤itimi görmüfltür.10 Türk musikisinde meflhur
ud enstrüman›n›n mucidi Farabi’dir. Kendisi ayn›
zamanda mükemmel bir udîdir.11

‹bn Ebi Usaybia’n›n kaydetti¤ine göre, üzerinde
Farabi’nin el yaz›s›yla flu ibarenin yer ald›¤› Aris-
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Richard Netton, al-Farabi and His School, Routledge
1991, ss. 1-8.

9 Bkz. Nejdet Durak, Aristoteles ve Farabi’de Etik, (Bas›l-
mam›fl Doktora Tezi), S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya 2003, s. 153.

10 I.Raci el-Faruki-L.Lamia el-Faruki, ‹slam Kültür Atlas›,
çvr. M.Okan Kibaro¤lu, Z. Kibaro¤lu, ‹nk›lab Y., Ist.
1999, s. 337-338.

11 Bkz. Ahmet Cevizci, Ortaça¤ Felsefesi Tarihi, Asa Y.,
Bursa 1999, s. 101.



toteles’in Kitabu’n-Nefs’ine rastlanm›flt›r: “ Bu ki-
tab› yüz defa okudum.” Baflka bir rivayete göre, “
Aristoteles’in “es-Semau’t-Tabii” adl› kitab›n› k›rk
kere okudum. Kendimi onu yeniden okumaya
muhtaç görüyorum.” ifadesine yer verilmifltir. Fa-
rabi’ye atfen flöyle söylenir: Ona, “Bu alanda in-
sanlar›n en bilgini sen misin yoksa Aristoteles
mi?” diye sormufllar. Farabi, “ e¤er Aristoteles dö-
neminde yaflasayd›m, ö¤rencilerinin en büyü¤ü
ben olurdum.” karfl›l›¤›n› vermifltir.12

Farabi’nin e¤itim hayat› do¤du¤u kasaba olan
Vesic’de, çok küçük yafllar›nda bafllamaktad›r. ‹lk
hocas› Vesic’deki mahalle mescidinin imam›d›r.
Tahsil hayat›n› devam ettirebilmek için Farab’a
gitmifl; burada Arapçay› ö¤renmifltir. Hocalar›n›n
teflvikiyle Buhara’ya gidip orada tasavvuf ilmiyle
meflgul olmufl; 310/922 y›l›nda Ba¤dat’a gelmifl-
tir. 50 yafllar›nda gitti¤i Ba¤dat, özlemini duydu-
¤u ilim ve felsefe ö¤retiminin merkezi say›l›yor-
du. Dinî ilimlerden felsefî ilimlere yönelmesi, er-
ken yafllar›nda Eflâtun ve Aristoteles’in eserlerine
olan hayranl›¤› ile aç›klanabilir. Farabi’nin ilmî
ve felsefî yetkinli¤ini kan›tlad›¤›; bir filozof ola-
rak ün sald›¤› dönem, Ba¤dat’a gelifliyle birlikte
bafllamaktad›r. Farabi, baflta Türkçe olmak üzere
Farsça ve Arapça biliyordu.
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12 Hasan fiahin, ‹slam Felsefesi Tarihi Dersleri, s. 85.



Copleston’a göre Farabi, mensubu oldu¤u Ba¤dat
okulu kanal›yla ‹slâm kültür dünyas›n›n Aristote-
les’in mant›¤›yla tan›flmas›n› sa¤lam›fl; felsefe ve
teolojiyi birbirinden ay›rmay› mümkün k›lacak
tasnifler yaparak felsefeyi teolojiden ay›rarak
onun ‹slâm düflüncesi tarihinde kendi bafl›na bir
disiplin olmas›na önemli katk›da bulunmufltur.13

Copleston’un felsefe-teoloji ay›r›m› konusundaki
bu görüflleri temelden tart›flmaya aç›kt›r. Fara-
bi’nin felsefe sistemi tümüyle ‹slâm teolojisinden
beslenmifltir. ‹slâm literatüründeki ad› kelâm olan
teoloji, Farabi’nin felsefesinde sadece yöntem ba-
k›m›ndan felsefeden ayr› tutulmufltur. ‹kisi aras›n-
daki ayr›m, yap›sal olmaktan çok yöntemseldir.
Farabi felsefe ile teolojiyi ay›rd› demek, e¤er, yön-
temleri bak›m›ndan s›n›rlar›n› belirledi demekse,
isabetli bir görüfl olur. Aksi hâlde, ‹lk Ça¤ Yunan
felsefesi hariç tutulacak olursa, konusu, kalk›fl
noktas› ve vard›¤› sonuçlar bak›m›ndan hiçbir fel-
sefe sistemi teolojiden uzak; teolojisiz bir felsefe
de¤ildir. Özellikle ‹slâm teolojisi, Farabi’nin bü-
tün felsefe eserlerinde en önemli konular›n kay-
na¤› olarak temel al›nm›flt›r. Dahas› o, din ile fel-
sefeyi uzlaflt›rma gayesiyle Eflâtun ile Aristote-
les’in felsefesini karfl›laflt›rarak ortak felsefî düflün-
ceye sahip olduklar›n› kan›tlamaya çal›flm›flt›r.
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13 Bkz. Frederick Copleston, A History of Philosophy, s.
214-215.



Ba¤dat okulu, Arap dünyas›nda ‹skenderiye’nin
felsefî ve t›bbî gelene¤inin önde gelen mirasç›s›
oldu¤u için, Farabi’nin bu okulla ba¤lant›s› ‹slâm
dünyas›n› Grek felsefesiyle temasa geçiren ilk hat
olmufltur. ‹bn Ebi Usaybia’n›n nakletti¤ine bak›-
l›rsa Farabi, gramerci ‹bn Serrac’a mant›k ö¤ret-
mifl; bunun karfl›l›nda ondan Arap grameri dersi
alm›flt›r.14

‹lk ilgi alan› fleriatla Eflâtun’un ve Aristoteles’in
çeliflkilerinde ifade edildi¤ini gördü¤ü felsefeyi
uzlaflt›rmakt›. Konuyu, “Kitabu’l-Cem’ beyne
Ra’yayi’l-Hakimeyn Eflatun ve Aristu” (‹ki Bilge-
Eflâtun ve Aristoteles’in Görüfllerinin Aras›n›n
Bulunmas›) ad›n› verdi¤i kitab›nda ele ald› ve
kendi uzlaflt›rma nazariyesini tüm ‹skenderiye ve
Hristiyan geleneklerinin yapt›¤› gibi yanl›fll›kla
Aristoteles’in çal›flmas› olarak ele ald›¤› Ploti-
nus’un çal›flmas› olan Teoloji’den ç›kard›. Farabi,
maddelerle ilgilenen ö¤renmenin iki dal›n›n da
(Do¤al Yasalar ve Ahlâkî Yasalar) ayn› kaynaktan,
Allah’tan ç›kt›¤›na kanaat getirdi. Her ikisinin de
tek ve ayn› hakikatin k›s›mlar› olmas› gerekti¤ini,
bununla birlikte de¤erlendirme flekillerinin de¤i-
flik olabilece¤ini iddia etti. fieriat ve felsefenin
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14 Deborah L. Black, Al-Farabi, s. 178 (History of Islamic
Philosophy, edt. By Seyyed Hussain Nasr&Oliver Le-
amann, Routledge, NY.,1993, Vol. I içinde).



üzerinde çal›flt›klar› malzemede oldu¤u kadar
gaye ve hedefte de bir olduklar› sonucuna vard›;
çünkü her ikisi de ilgilerini ayn› hakikat yani Al-
lah’›n yaratt›klar› ve düzeni üzerinde toplarlar.15

Din ile felsefeyi ayni hakikatin farkl› yöntemlerle
aç›mlanmalar› olarak gören Farabi, eserlerinden
bir k›sm›n› bu tart›flmaya ay›rm›flt›r. Ça¤dafl arafl-
t›r›c›lardan George Makdisi Farabi’yi “amatör bir
hümanist” olarak görür.16 Bu adland›rmada bafl›
çeken sebeplerden ilki kuflkusuz onun dinî haki-
katle felsefî hakikati bir ve ayn› fleyler olarak gör-
mesidir. Bundan daha geçerli bir neden de, Fara-
bi’nin musiki, edebiyat, gramer ve dil gibi, bugün
de temel çal›flma ve tart›flma alanlar› olarak var-
l›¤›n› sürdüren konularda tahsil görmesi; hatta
birtak›m eserler kaleme alm›fl olmas›d›r. Baflta
din olmak üzere t›p, musiki, dil, gramer, edebi-
yat, matematik ve kimyay› felsefe ile iliflkilendi-
ren Farabi, insan› merkeze alan humanist bir fel-
sefî görüfl ortaya koymufltur. Baflka bir deyiflle o,
insana ve tabiata iliflkin her türlü varl›k, bilgi ve
sanat›, felsefenin bütünlefltirici, sistemlefltirici ve
kapsay›c› formu içinde yine insana dönecek fle-
kilde düzenleyip insanlaflt›rm›flt›r. Farabi, kendi-
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sinden önceki klasik ‹slâm düflüncesinden farkl›
olarak, Tanr›’dan insana (ya da dinden düflünce-
ye) de¤il, insandan Tanr›’ya (ya da felsefeden,
düflünceden dine) do¤ru seyir izleyen bir sistem
kurmufltur denilebilir. ‹flte bu felsefe, humanist
bir felsefedir ve bizce Farabi, “amatör” de¤il, “us-
ta” bir hümanist olmay› hak etmektedir.

Farabi’nin hayat› hakk›nda daha sonraki biyogra-
fi yazarlar›nca kaydedilen bir y›¤›n anekdot var-
sa da bunlar›n tarihsel do¤rulu¤u kuflku götür-
mektedir.17

Zaman zaman özgün, bazan da eklektik görüflle-
riyle, fakat esas Aristoteles mant›¤› üzerine flerh-
leri ve ba¤›ms›z araflt›rmalar›yla Grek mant›k ve
felsefesini kendi kültürüne baflar›yla dönüfltür-
müfl olan filozofumuz ‹slam felsefesini felsefenin
tüm problemlerine e¤ilerek müstakil ve kendine
özgü sistemli bir disiplin hâline getirmifltir. Sudur
(taflma, türüm/emanation) teorisinin sistemleflti-
rilmesi de Farabi’nin felsefesi sayesindedir. Psiko-
loji ve bilgi teorisinde oldu¤u kadar, metafizi¤in-
de de Aristototeles’ten etkilenmifl, ancak bir yan-
dan da Eflâtun’un Devlet ve Yasalar’›na dayanan
siyaset felsefesini ça¤dafl politik duruma büyük
bir maharetle uygulayarak seçkinleflmifltir. Bu-
nunla birlikte, onun felsefe aç›s›ndan as›l büyük
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baflar›s› veya önemi, ‹slâm kültüründe felsefeyi
en yüksek zirveye tafl›m›fl olmas› ve felsefe ile ‹s-
lâm teolojisini yöntem olarak birbirinden ay›rm›fl
olmas›d›r.18

Farabi’ye göre mant›k, saf felsefe için bir bafllan-
g›ç ve haz›rl›kt›r. Felsefe, fizik ve metafizik olarak
iki k›sma ayr›l›r. Fizik özel bilimleri (bilgi teorisi-
ni de içeren psikolojiyi) kapsar. Metafizik fizik
felsefesi ve teorik felsefeden oluflur. Metafizik
etik ile ahlâk› da içine al›r.19

Yuhanna b. Haylan ve Ebu Biflr Metta b. Yu-
nus’tan ald›¤› mant›k dersleri sayesinde, mant›¤›n
temel kavramlar›n›, analoji ilkelerini ve dili kul-
lanma sanat›n› iyice ö¤renmifl; telif çal›flmalar›y-
la bu alandaki yetkinli¤ini kan›tlam›flt›r. ‹hsâu’l-
Ulum (‹limlerin Say›m›), Farabi’nin kendisinden
önce hiçbir filozofun kaleme almad›¤› türden bir
eserdir. ‹limlerin Say›m›, ad›ndan da anlafl›labile-
ce¤i gibi, ilimleri s›n›fland›rmakta; tan›mlar›n›,
gaye ve hedeflerini ortaya koymaktad›r. A¤radu
Eflâtun ve Aristûtalis adl› eserinde Farabi, felsefe
sanat›ndaki ustal›¤›n›, hikmete olan vukufiyetini
sergilemektedir. Önce Eflâtun’un felsefesini, da-
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ha sonra da Aristoteles’in felsefesini ve özellikle
de onun mant›¤›n› ele almaktad›r.20

Farabi, mant›k ile epistemoloji aras›nda iliflki ku-
rarken de Aristoteles’ten etkilenmifltir. Mant›¤›na
Porphyrius (Forfiryus)’un ‹saguji’sini ve Aristote-
les’in Teoloji’sini bilgilerine ekledi. Farabi fleri-
at›n rasyonelli¤ini tasavvufun sezgiselli¤iyle, ifl-
rakla birlefltirdi. Eflâtun’un kozmolojisi bu görüflü
destekledi. Vahyi getiren mele¤in ayn› zamanda
filozoflara formlar› veren aktif bilgi (logos) oldu-
¤unu ileri sürdü. Ona göre peygamberlik ve fel-
sefe tek ve ayn› idi. Farkl›l›k, idraki kuvvetli olan
bu kiflilere verilen fleyin içeri¤inde de¤il, bu kifli-
lerin peygamber ya da filozof olufllar›ndayd›. Fa-
rabi metafizik alan›nda sistemini bütün olufllar›n
zorunlu temeli olarak Allah üzerine kurdu ve
gnostik (irfanî) mirasta ‹slâm’›n bu temel önerme-
sinin tasdikini buldu. Gerçekli¤i zorunlu ve
mümkün fleklinde ikiye bölerek kendi bafl›na zo-
runlu, kendi bafl›na nedene ba¤l›-varl›¤› bir bafl-
ka fleye ba¤l› ve henüz zorunlu olmayan tarz›nda
grupland›rd›. Tanr›’y› birinciyle, yarat›l›fl› ikinciy-
le ve gelecekte yarat›lacaklarla insan›n fiillerini
üçüncüyle efllefltirdi. Kendisinden önceki Kindi
gibi Farabi de Tanr›’y› vücud, k›dem, hayat, ilim,
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yaratmak, gibi vas›flarla zorunlu bir olarak ta-
n›mlad›. Merhum I. Raci el-Faruki de günümüz-
de hep tekrarlanan ciddî bir yanl›fl› burada dile
getirmekte; baflta Farabi olmak üzere filozoflar›n
Tanr›’y› cüz’iyat› bilememekle suçlad›klar›n›, bu
nedenle Gazzâlî’nin tekfirini hak ettiklerini vur-
gulamaktad›r. Hemen her kesimden okurun ya-
k›ndan bildi¤i bu temel yanl›fl›n, temel bir yanl›fl
anlamadan kaynakland›¤›n› ve bunun neden
böyle oldu¤unu aç›klamadan önce, Faruki’den
nakille hat›rlamakta yarar vard›r. Faruki, Fara-
bi’ye atfen flöyle diyor: Ona göre Tanr›, Eflâ-
tun’un sistemindeki gibi tek tek ve belirli fleyleri
(cüz’iyat›) de¤il, genel fleyleri (külliyat›) bilir.
Böylelikle Gazzâlî’nin filozoflara karfl› getirdi¤i
itham bu flekilde do¤rulanm›fl oluyordu. Çünkü
görüfllerinin, evrende Tanr›’n›n bilgisi, izni ve ira-
desi d›fl›nda zerre miktar› bir fley olmayaca¤› ‹s-
lâmî anlay›flla bir ilgisi yoktu. Filozofun Tanr›’s›
gerçek bir “Deus Otiosus” idi. Bu ayn› zamanda
filozoflara Tanr›’dan ç›kan bir dizi akl›n (logoi)
formlar›n ve böylece yarat›l›fl›n dinamik kayna¤›
olan Faal Ak›l’da sona erdiklerini iddia etmeleri-
ne de imkân vermedi. Böyle bir iddia onlar› poli-
teizm küfrüne götürürdü.21
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Konumuz Gazzâlî ve onun ‹slam filozoflar›na yö-
neltti¤i elefltiriyi de aflan itirazlar ve karfl› yan›tlar
olmasa da Farabi’yi yak›ndan ilgilendirdi¤i için
birkaç cümleyle bu noktaya aç›kl›k getirmek ge-
rekmektedir. 

Gazzâlî baflta Farabi olmak üzere ‹bn Sina ve di-
¤er baz› ‹slâm filozoflar›n› yirmi hususta elefltir-
mifl; özellikle üç noktada onlar› kâfirlikle suçla-
m›flt›r. Bunlardan birisi hiç kuflkusuz onlar›,
“Tanr›’n›n tikelleri bilemeyece¤i” iddias›n› öne
sürmekle suçlam›fl olmas›d›r. ‹slâm düflünce tari-
hi boyunca hep Gazzâlî’nin isabet etti¤i (yani
Farabi ve ‹bn Sina’n›n kâfirli¤ini hakl› olarak ta-
yin etti¤i) öne sürülmüfl; Gazzâlî’nin hakl›l›¤›, fi-
lozoflar›n haks›zl›¤› vurgulanm›flt›r ve hâlen de
ayn› iddian›n peflinden gidilmektedir. Oysa tam
tersine, Gazzâlî filozoflar› yanl›fl anlam›fl ya da
hiç anlamam›flt›r. “Tanr›’n›n tikelleri bilemeyece-
¤i” diye nitelendirilen durumun ve anlat›lmak is-
tenilen gayenin yanl›fl anlafl›lmas› bir kenara, bu
ifadenin kendisi kasten bir sapt›rma eseridir. Fa-
rabi, bir kere, “Tanr›’n›n bilemeyece¤i”nden de-
¤il, “bilmekle u¤raflmaya ihtiyac› olmad›¤›ndan”
söz etmektedir. Yani Tanr›, tikelleri bilmek ihtiya-
c›nda de¤ildir ve O’nun bilmesi ve bilgisi, bizim
bilmemiz ve bilgimizden çok farkl›d›r. O her fle-
yi küllî/tümel olarak bilir. Enini-sonunu, evveli-
ni-ahirini, bafllang›c›n› –bitiflini önceden; toptan
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ve eksiksiz bilir. Bu bilifl komple bir biliflin ege-
menli¤ini ifade eder. Oysa bizim tikelleri bilme-
miz O’nun bu küllî bilifliyle hiç karfl›laflt›r›lamaz.
Çünkü biz insanlar, herhangi bir olay›, fleyi ya da
genel olarak adland›racaksak, bir objeyi, ancak
ve sadece “tikel” koflullar› içinde bilebilir ve
kavrayabiliriz. Bilmeye çal›flt›¤›m›z bir fleyin
önünü bilsek, sonunu bilemeyebiliriz. Tümel
olarak bilemeyece¤imiz için, bizim bilmemiz ti-
kel niteliklidir. fieyleri küllî olarak kavrayamaya-
ca¤›m›z için tikel surette biliriz. O hâlde bizim
tikel bilgimiz, parçal›, de¤iflken, zaman zaman
aldat›c›, gerçek olmayabilen ve yan›lt›c›d›r. Oy-
sa Tanr›’n›n bilgisi tümeldir ve O’nun bu bilgi-
sinde ne bir de¤iflme, ne de bir yan›lma söz ko-
nusudur. ‹flte Gazzâlî’nin yanl›fl ve haks›z yere
yöneltti¤i suçlaman›n temelsizli¤i k›saca böyle
anlafl›lmal›d›r.

Farabi kendi senkretik felsefesini ‹slâm akidesiy-
le uzlaflt›rmay› amaçlam›flt›r. O, bir de ruh te-
mizli¤ine çok önem vermifl ve felsefî düflüncesi-
nin temeline bunu yerlefltirmifltir. Baflka bir ifa-
deyle Farabi, ‹slâm felsefesi tarihinde “rasyonel
mistisizm”in ya da “ak›lc› tasavvuf”un kurucusu
olma unvan›n› hak etmektedir. Do¤al ve manevî
bilimlerde araflt›rmalar yap›l›rken sonuçlara ma-
tematik ve mant›k yoluyla var›lmas›n› önerirdi.
Felsefe bütün varl›klar›n bilimi oldu¤u için, var-
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l›¤a ulaflan Tanr›’ya benzemifl olur. Kindi de fel-
sefeye “elden geldi¤ince Tanr›’ya benzemek”
anlam›n› yüklerken, ‹slâm mistiklerinin de tasav-
vufu “Tanr›’n›n ahlâk›yla ahlaklanmak” diye ta-
n›mlamalar› bir rastlant› de¤ildir. Farabi’ye göre
“burhan”, gerçe¤i bulmak için bir bir yol olmak-
tan ibaret de¤il, bizzat gerçe¤in kendisidir. Bu
düflünce XII. yüzy›la kadar süren ‹slâm düflünce
gelene¤inde mant›k-varolufl bütünlü¤ünü ortaya
koymaktad›r.22

Farabi’nin fizik ve metafizik alan›ndaki felsefesi,
tek bir amaca var›p bir bütün oluflturan üç bö-
lümde incelenebilir: Uluhiyet (ilâhl›k/ilâhîlik),
Ak›l ve Peygamberlik Teorileri. Bunlar›n amac›
Aristoteles felsefesini ‹slâm akaidi ile uzlaflt›r-
makt›r. Bu düflünüfl tarz› da Farabi’nin bulufludur.
Kendinden sonra gelenler ayn› düflünceyi sürdür-
mekle yetinmifllerdir.

Farabi bilimleri s›n›fland›r›rken kuflkusuz Aristo-
teles’i izlemifltir. Aristoteles’in tasnifinde bilimler,
(1. Teorik felsefe (bilgi ve gerçekleri anlamak,
matematik, do¤a bilimleri ve ilâhiyat), 2. Pratik
felsefe (iyiyi yakalamak, ahlâk, ev yönetimi ve si-
yaset), 3. fiiir, edebiyat, sanat, estetik ve diyalek-
tik,) Farabi’de bütün olarak ikiye ayr›l›r. Matema-
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tik ve do¤al bilimlerle ilâhiyat teorik bilimlerin
içine girmektedir. Farabi bunlara dil ve mant›¤›
da ekler. Dil ona göre sözlere delâletleri bak›-
m›ndan kelimelerin; mant›k, kelimelerin kendile-
rine delâlet etmeleri bak›m›ndan sözlerin bilgisi-
dir. Bunlar bütün bilimlerin ve bilimlerin kifliden
kifliye geçiflinin zorunlu araçlar›d›r. Bu nedenle
dil ve mant›k tüm bilimlerin bafl›na konmufltur.
Sonuç olarak denilebilir ki, Farabi’nin Aristote-
les’i izleyerek yapt›¤› bilim tasnifi, do¤uda ‹bn Si-
na’dan bafllayarak yap›lm›fl olan ansiklopedi ma-
hiyetindeki tüm eserlerde etkisini göstermifltir.23

Dikkatimizi, Farabi gelene¤ine dayal› olarak bi-
limlerin nas›l s›n›fland›r›ld›klar›na toplamadan
bu konuyu geçmek önemli bir noktay› eksik b›-
rakmak olacakt›r. Burada as›l olan, ilâhiyat›n te-
orik felsefe içinde ve hatta matematik ve do¤a bi-
limleriyle ayn› grupta kategorilendirilmifl oldu¤u-
dur. Aristotetes’ten bafllayarak ilâhiyat ‹slâm dü-
flüncesinde hep teorik felsefenin, dolays›yla ma-
tematik ve do¤a bilimlerinin içinde yer alm›flt›r.
Ahlâk problemi de pratik felsefenin konusu ola-
rak de¤erlendirilmifltir. Bu tasniften flunu anl›yo-
ruz: Bilimler Farabi’nin yaflad›¤› dönemde aklî ve
dinî bilimler fleklinde de¤il, daha kuflat›c› ve da-

2266

23 fiahin Filiz, ‹slam Felsefesinin Serüveni, s.204-205,
Delta Y., ‹st. 1996.



ha bütüncül bir anlamda teorik ve pratik felsefe
gibi iki ana k›sma ayr›lmaktad›r. Birinci tip tasnif
görecelidir. ‹lki, ‹slâm düflüncesinin XII. yüzy›l-
dan sonraki dönemlerine, ikincisi de yaflad›¤›m›z
yüzy›la de¤in süren düflünce gelene¤ine (ki bu
Gazzâlî’nin etkisiyle oluflmufl statik bir düflünce-
dir) karfl›l›k gelmektedir.

Kindi ve Razi’nin felsefelerinin içerdi¤i Yeni Pla-
toncu e¤ilimler, son derece karmafl›k bir metafizik
sistem kuran ilk iki ‹slâm filozofu, Farabi ve ‹bn
Sina’n›n eserlerinde tamamen gözle görünür hâle
gelmifltir. Daha eklektik olan Kindi düflüncesinde
bir Aristoteles ögesi a¤›r basarken, Razi’nin daha
az kuflat›c› olan eserlerinde güçlü bir Platonik öge
fark edilir. Arapçadaki Yeni Platonculu¤un ilk sis-
tematik ifadesi kuflkusuz, ‹slâm’›n ilk göze çarpan
mant›kç› ve metafizikçisi Farabi’nin eseridir. 24

Hat›r› say›l›r bütün müellifler Farabi’ye özellikle
döneminin önde gelen mant›kç›s› ve Aristotete-
les’in yorumcusu olarak en yüksek övgü payesini
lây›k görmekte birleflmektedirler. Farabi, Yuhan-
na b. Haylan’dan mant›k dersleri ald›ktan sonra,
k›sa süre içinde bütün Müslüman ça¤dafllar›n›
geride b›rakt› ve Kindi’nin mant›kta b›rakt›¤› ek-
siklikleri tamamlad›.

2277

24 Macit Fahri, ‹slam Felsefesi Tarihi, çvr. Kas›m Turhan,
‹klim Yay›nlar›, ‹st. 1988, s. 91.



Farabi’nin kiflisel karakter ve tutumu, sanat ve
ilimlerin büyük hamisi Hamdanî emiri Seyfü’d-
Devle (918-967) ile olan dostlu¤u hakk›nda anla-
t›lan menk›belerde kapal› bir flekilde anlat›l›r.
Seyfü’d-Devle’nin Farabi’ye büyük sayg›s› oldu-
¤u, fakat onun acayip k›yafeti ve hoyrat tavr›n›n
ara s›ra emiri k›zd›rd›¤› ve yine zühd (ascetism)
ve tevazuuna ra¤men prensin huzurunda genel-
likle belli bir gösteriflçili¤e yöneldi¤i söylenir. Bu
dostluk k›sa sürmüfl ve dostluktan kaç›nan Fara-
bi’nin bu tür bir teveccühün bütün menfaatlerin-
den yararlanmad›¤› kesindir.25

Onun felsefe tarihindeki yerini XIII. yüzy›l felsefe
tarihçisi olan ‹bn Ebi Usaybia, dikkat çekici bir
kayd›nda, Felsefenin Do¤uflu isimli kay›p bir ese-
ri muhtemelen Farabi’nin yazd›¤›n› naklederek
flöyle anlatmaktad›r:

“Felsefe ö¤renimi Grek krallar› saltanat› esnas›n-
da yayg›n bir hâle geldi. Fakat Aristoteles’in ölü-
münün ard›ndan Kleopatra’n›n saltanat›n›n sonu-
na kadar ‹skenderiye’de gelifltirildi. Ö¤reti, Aris-
toteles’in ö¤retiminden sonra on iki (Ptolemaic)
kral›n saltanatlar› boyunca devam etti. Onlar›n
saltanatlar› s›ras›nda birbirinin yerine geçen on
iki felsefe ö¤retmeninin sonuncusu Andronicus
idi...Roma ‹mparatoru Augustus, Kleopatra’y› öl-
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dürüp krall›¤›n› pekifltirince kütüphaneleri tetkik
etti ve onlar›n kataloglar›n› ele geçirdi. Onlar
aras›nda Aristoteles ya da Theophrastus zama-
n›nda yaz›lm›fl ve transkribe edilmifl kitaplar gör-
dü ve ö¤retmen ve filozoflar›n Aristoteles’in ele
ald›¤› konular üzerine kitaplar yazd›klar›na flahit
oldu. Aristoteles veya ö¤rencileri zaman›nda
transkribe edilmifl kitaplar›n ço¤alt›lmas›n› ve ö¤-
retimde esas al›nmalar›n›, di¤erlerinin de b›rak›l-
mas›n› buyurdu. Andronicus bu meselelerde ha-
kem olarak görevlendirildi ve onunla Roma’ya
tafl›nacaklar›n nüshalar›n› ço¤altmak ve di¤erleri-
ni ‹skenderiye okulunda b›rakmakla emrolundu.
Ayr›ca kendisinin imparatorla Roma’ya gidebil-
mesi için, ‹skenderiye’de yerine geçebilecek bir
ö¤retmen b›rakmas› da kendisine söylendi. Bu iki
ilim merkezi Hristiyanl›¤›n ortaya ç›k›fl›na dek
varl›¤›n› sürdürdü.”26

Daha sonra Ba¤dat mant›k ö¤retiminin merkezi
hâline geldi. ‹bn Ebi Usaybia, bizzat Farabi’nin
Yuhanna b. Haylan’dan mant›k dersi ald›¤›n› söy-
ler. Onun mant›kla ilgili çal›flmas› Kitabu’l-Bur-
han (‹kinci Analitikler)’› da içine al›yordu ve böy-
lece ‹skenderiye’de resmen tesis edilen ve Birin-
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ci Analitikler’den öteye geçemeyen gelenek k›r›l-
m›fl oluyordu.

Her ne kadar birbirini takip eden felsefî okullarla
ilgili bu aç›klama genel çizgileriyle olsa da, yine
de Farabi’nin döneminde ö¤retimin durumunu ve
ona gelinceye kadar Metta, Kuveyri ve Yuhanna
gibi Nesturî ve Yakubî âlimlerinin üstünlüklerini
sürdürdü¤ü bir alanda onun yerini aç›kça gösterir.
Bu bak›mdan Farabi’nin ününü art›ran fley onun
Müslüman seleflerinden hiçbirinin hatta büyük
Kindi’nin (ki mant›k alan›nda bafltan savma tav-
r›ndan dolay› aç›kça elefltirilir) bile baflaramad›¤›-
n› baflarmas› olsa gerektir. El-K›fti ve ‹bn Ebi Usay-
bia, genç yafl›na ra¤men Farabi’nin, rakibi Met-
ta’y› k›sa zamanda geçti¤ini söylemifllerdir.27

Farabi, birbiriyle uzlaflt›r›lmas› mümkün görülen
çeflitli sistemlerden bir sentez yapt›¤› için eklek-
tik (seçmeci ve uzlaflt›r›c›), bir metot izlemifltir.
Aristoteles mant›¤›na dayanan ak›lc› bir metafi-
zik sistem kurmufltur. Metodu sonuçlamaya (is-
tintac’a) dayan›r. Ak›l ve ak›l yürütme (istidlâl)
yolunu tutar. Ancak tümüyle rasyonalist de¤ildir.
Matematik sonuçlamadan yola ç›karak Pythago-
ras ve Blaise Pascal gibi mistisizme ulafl›r. Böyle-
ce bafllang›çta ak›lc› ve mant›kç› olan Farabi, da-
ha sonralar› sistem olarak de¤il de bir ruh hâli
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olarak de¤erlendirdi¤i mistik bir yöntemi benim-
semifltir. Onun mistisizmi felsefî bir sistem çerçe-
vesi içinde de¤ildir. Farabi bütün maddî olaylar›
manevî ve ruhî prensiplere irca ederek uzlaflt›r›r-
c› bir doktrini (eclectisme spiritualisme) kurmaya
çal›flm›flt›r.28

Farabi felsefede otorite oldu¤u gibi t›p, matema-
tik, musiki ve fliir ile de ilgilenmifltir. T›p alan›n-
da Risale fi’t-T›p adl› eseri varsa da fiili olarak he-
kimlik yapmam›flt›r. Musiki sahas›nda durum
farkl›d›r. Hem musiki hakk›nda eserler vermifl,
hem de bizzat musikiflinasl›k yapm›flt›r.

Farabi’nin musiki alan›ndaki en önemli çal›flma-
lar›ndan Kitabu’l-Musiki’l-Kebir, Kitabun fi’l-Mu-
siki ve el-Medhal fi’l-Musiki özellikle önemlidir.
‹lk eseri, daha 1930’larda üç ayr› bat› diline çev-
rilmifl bulunmaktad›r.29

Farabi do¤a anlay›fl›nda deterministtir. Bu deter-
minizm onun metafizik determinizmiyle yak›n-
dan alâkal›d›r. Varl›k problemini konu edinen
metafizik, Farabi’nin nazarî felsefesinin odak
noktas›n› oluflturur. Farabi ve di¤er Meflflaî filo-
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zoflar Tanr›-varl›k iliflkisini ve kozmik varl›¤›n
oluflumunu südur (taflma) teorisiyle aç›klarlar. Fa-
rabi südur teorisi ile Tanr› ve O’nun d›fl›ndaki
tüm varl›klar demek olan masiva aras›ndaki ilifl-
kiyi belirlemek ve bütün evreni hiyerarflik bir sis-
tem dahilinde yorumlamak suretiyle dini felsefe-
ye yaklaflt›rmaya çal›flm›flt›r. Farabi’nin felsefesi-
nin en orijinal yönlerinden birisi onun psikoloji-
sidir. Modern psikolojinin yaklafl›mlar›na yak›n
görüfller ortaya koydu¤u art›k bugün bilinmekte-
dir. Onun psikolojisi metafizik, tasavvuf, ahlâk ve
siyasete dair görüfllerine ba¤l›d›r. Nefsin kuvvet-
leri insanî erdemlerin ahlâkî ve düflünsel olarak
s›n›fland›r›lmas›nda etkili olmufltur.30

Farabi’nin kiflilik yap›s› di¤er birçok filozof ve de-
ha gibi, toplumsal yaflama yabanc› ve kendi hâ-
linde bir profil çizmektedir. O, sakin, yaln›z ve
kendi köflesine çekilip yaflamaktan hofllanan bir
düflünürdü. Genelde hayat›n›, do¤a ile bafl bafla
geçirmek isteyen her düflünür gibi Farabi de dün-
yada, çal›flmalar› ve ö¤rencilerinden baflka arka-
dafl ve çevre edinmemifltir. Kendi fikirlerinin yük-
sek düzeyi ile halk›n anlama düzeyi aras›nda
uçurumlar oldu¤undan, sosyal çevre ile pek ilgi-
lenmemifltir. Denginin olmamas› ve konuflup an-
laflabilece¤i kültürlü ve ayd›n kesimin azl›¤› onu
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kendi çal›flmalar›yla bafl bafla kalmaya sevk et-
mifltir. Böyle bir ruh hâli içinde olan Farabi, fel-
sefenin yan›nda fliirle de ilgilenmifl, yaln›zl›¤›n›,
Allah ile aras›nda fliirlerle köprü kurarak giderme
yoluna gitmifltir. Özlü ve zahitçe yalvar›fl ve du-
alar›yla ilâhî varl›ktan yard›m istemekte ve ken-
dinden sonra gelenlere baz› mesajlar vermekte-
dir. Kendini yaln›zl›¤a iten nedenleri flu m›sralar-
la dile getirmektedir31:

“Gördüm ki zaman dengesiz, sohbet faydas›z,
Her baflkanda bezginlik, her baflta bir s›z› var.
Girip kendi evime, en iyisi flu dedim;
fieref ve izzetimi korumakla yetindim.”32

Dünyevî yaflam›n geçicili¤i ve aldat›c›l›¤›n› anla-
tarak ulvî âleme ve sûfîyane yaflay›fla meftun ol-
du¤unu flu fliirinde dile getiriyor:

“Ey arkadafl! As›ls›z fleylerin mekân›n› b›rak,
Hakikatler ülkesinde olmaya bak
Ne ebedî bir yerdir bizim için bu dünya,
Ne de insan s›k›fl›p kalmal›d›r buraya
Ne acele acele çöküp kalkan küre üzerine;
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Düflüvermifl çizgilerden baflka neyiz
Küçü¤ün küçü¤ü bir söz yüzünden,
Öteki beriki ile kavga ederiz neden?
Bize göklerin ötesi yarafl›r iken,
Bu merkezde s›k›fl›p kalmak neden?”33

Baflka bir fliirinde Farabi, iç âleminin derinlikle-
rinde, isteklerinin engin âleminde gezinirken, ul-
vî arzular›n, olaylar›n cereyan›n› düflünüp her fle-
yi var eden, her fleyin sahibi ve sebebi olan yüce
Allah’a yönelerek flöyle der:

“Ey bütün her fleyin sahibi Hak!
Her fleyin kendi feyzinden f›flk›rd›¤› kaynak!
Ortas›nda nemli toprak ile denizlerden,
Bir de merkezi bulunan gök tabakalar›n›n sahibi.
Sana yalvar›yorum, bir günahkâr olarak, imdat 

umarak,
Bu kusurlunun bu günahlar›n›, hatas›n› affet!
Ey flu bütünün sahibi, idarecisi, kendi feyzinle;
Unsurlar› benim de unsurum olan flu do¤an›n 

kirinden beni temizle.”34
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EESSEERRLLEERR‹‹

Farabi izledi¤i eklektik metodun do¤al bir sonu-
cu olarak döneminin her bilim dal› ile u¤raflm›fl,
hem sistematik hem de ansiklopedik bir düflünür-
dür. ‹hsau’l-Ulum adl› eserinde ilimleri befl grup
alt›nda toplar ve onlar› genifl bir flekilde aç›klar.
IX. yüzy›la kadar süren mant›k çal›flmalar› X.
yüzy›lda Farabi ile en yüksek zirveye ulafl›r. Man-
t›¤›n baz› bölümlerinde Aristoteles’den ayr›larak
en büyük mant›kç› unvan›n› alm›flt›r.35 Bibliyog-
rafik kaynaklardan anlafl›laca¤› üzere Farabi,
mant›k konusunda çok say›da eser vermifltir. O,
Aristoteles’in Organon ad› alt›nda toplanan man-
t›k kitaplar›n› küçük muhtasarlar hâlinde k›salt-
mak suretiyle toplu olarak ele alm›fl oldu¤u gibi,
onlar› ayr› ayr› söz konusu da ederek, orta muh-
tasarlar hâlinde daha genifl özetler yapm›flt›r ve
nihayet, ciltler tutacak surette, onlar› büyük flerh-
ler veya büyük muhtasarlar hâlinde, birer birer
geniflletmifltir. Bu arada o, mant›kta ihtiyaç duyu-
lan konularda, küçük risaleler hâlinde eserler
vermekten de geri durmam›flt›r.36

Orta Ça¤ biyografi yazarlar›n›n eserleri hakk›nda
naklettikleri bilgilere bak›l›rsa Farabi’nin felsefî
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üretkenli¤i oldukça göz doldurmaktad›r. Ona nis-
pet edilen felsefî eser say›s› yüzü bulmaktad›r.
Bununla birlikte, elimize ancak bir k›sm› ulafla-
bilmifltir. Bu eserlerden birço¤u, son zamanlarda
modern bask›larla gün yüzüne ç›km›fl ve yeniden
gözden geçirilerek yay›nlanm›flt›r. Farabi’nin
eserlerinden büyük bir k›sm› mant›¤a ve dil felse-
fesine dayanm›flt›r. Gerçekten Farabi’nin mant›k-
sal kavray›fl k›vrakl›¤› ‹bn Haldun (732/1332-
808/1406) gibi Orta Ça¤ biyograf ve filozoflar›
taraf›ndan sitayiflle an›lm›fl; ün ve flöhretini yay-
g›nlaflt›rm›flt›r. Mant›k alan›nda müstakil eserler
telif etti¤i gibi Farabi’nin Aristoteles üzerine ba-
¤›ms›z risaleleri ve yorumlar› da bulunmaktad›r.
O, siyaset felsefesine de ilgi duymakla kalmam›fl,
hem bu sahada hem de din felsefesi, metafizik,
fizyoloji ve do¤a felsefesi hakk›nda nitelikli eser-
ler kaleme alm›flt›r.37

IX. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru bafllam›fl bulunan ve
özellikle Yunan ilmî ve felsefî eserlerinin Arapça-
ya çevrilmesinden ibaret olan büyük çeviri etkin-
liklerinden sonra ‹slâm âleminde de beliren felse-
fenin gerçek kurucusu Farabi’nin hayat› ve eserle-
ri hakk›nda bilgi veren en eski kaynaklar bilindi¤i
gibi, Fihrist, Uyun ve ‹hbar’d›r. Bu kaynaklardan
‹bn Ebi Usaybia ve K›ftî’ninkilere dayan›larak Fa-
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rabi’nin eserlerinin gerek isimlerini gerekse nüs-
halar›n› gösteren bibliyografya denemeleri yap›l-
m›flt›r. Bunlar aras›nda Steinschneider’in bibli-
yo¤rafyas›, Farabi’nin eserlerinin ‹branî çevirileri-
nin nüshalar›n›, araflt›r›c›ya her an karfl›laflt›rma
imkân› verecek surette izah etmesi bak›m›ndan
çok önemli bir yer tutmakta ve hemen daima ha-
reket noktas› teflkil etmektedir. Çünkü Farabi’nin
eserlerinin önemli bir k›sm› ‹branî diline, tekrar
Arapça as›l metin oluflturulabilecek bir do¤ruluk-
la, çevrilmifltir. Bu eserlerin bir k›sm›n›n erkenden
Lâtinceye çevrildi¤i, Albertus Magnus’a St. Tho-
mas’a tesir etti¤i biliniyorsa da, Farabi’nin ‹branî
çeviriler kanal›yla afla¤› Skolasti¤e de yapm›fl ol-
du¤u tesir henüz ele al›nm›fl de¤ildir.38

Farabi’nin bibliyo¤rafik kaynaklarda an›lan yüz-
den fazla eserinden ancak bir k›sm› baflta Diete-
rici olmak üzere, 1890’lardan itibaren felsefe,
ahlâk ve ilim alanlar›na ait olmak üzere neflredil-
meye bafllanm›flt›r. Bu neflriyat henüz bir “Farabi
Külliyat›” teflkil edecek durumda de¤ildir. Külli-
yat›n tamamlanamam›fl olmas›n›n birtak›m ne-
denleri olaca¤› do¤ald›r. Bunlar aras›nda, örne-
¤in, eserlerinden baz›lar›n›n flüpheli olmas›, kü-
tüphane kay›tlar›n›n düzensizli¤i, filozofun üslû-

3377

38 Mübahat Türker-Küyel, Farabi’nin Baz› Mant›k Eserle-
ri, AKM Yay›n›-Say›:31, Ank. 1990, s.2.



bunun çetin olmas› zikredilebilirse de as›l sebebi
Farabi üzerindeki ilmî araflt›rmalar›n, bir progra-
ma ba¤lanmam›fl olmak anlam›nda rastlant›ya
terkedilmifl olmas›nda aramak mümkündür.39

Farabi devrinin neredeyse tüm bilimlerinde çok
say›da kitap ve makale yazm›flt›r. Genel olarak s›-
n›fland›r›lacak olursa onun eserleri, Aristoteles
mant›¤› ve Yunan felsefesini Arapçaya aktaran,
aç›klayan ve yorumlayan makale ve kitaplarla,
özellikle mant›k, metafizik ve siyaset felsefesi
alan›nda kendi görüfllerini içeren eserler olmak
üzere ikiye ayr›l›r. Birinci türden eserleri aras›nda
Türkçe çevirisiyle ‹kinci Analitikler Üzerine fierh,
Birinci Analitikler Üzerine fierh, ‹sagoji fierhi, To-
pika Üzerine fierh, Sophistika Üzerine fierh, Ka-
tegoriler Üzerine fierh, Zorunlu ve Vücûdî Mu-
kaddimeler Üzerine Bir Risale ve Bütün ‹limlerde
Kullan›lan Önerme ve Tas›mlara Dair adl› eserler
bulunmaktad›r.

Farabi’nin fizik, metafizik, siyaset ve mant›¤a kat-
k›lar› ona ‹slam filozoflar› aras›nda kuflkusuz üs-
tün bir yer sa¤lar. Özel olarak ilk felsefe tarihçi-
lerinden biri taraf›ndan Platon ve Aristoteles fel-
sefesinin ustaca yorumu sebebiyle övülür. Bu iki
eser (Platon Felsefesi, Aristotales Felsefesi), ‹lim-
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lerin Say›m› ile birlikte Arapçadaki Aristotelesçi-
lik ve Platonculu¤a genel girifl mahiyetindeki
eserlerin en kapsaml›s› ve nitelik bak›m›ndan dö-
nemin en üstün eserleridir.40

Bu üç eserden ilkinde Platon felsefesi, bölümleri
ve bu bölümlerin tertibi’nde Farabi, Platon külli-
yat›na dair genifl bilgisini sergiler ve bu külliyatla
ilgili onuncu yüzy›lda Müslümanlar›n bilgi dere-
cesine ›fl›k tutar. Bu kitapta Farabi yaln›zca bütün
diyaloglar›n ismini zikretmekle kalmaz; bunun
yan›nda Platon’un risalelerini de anar ve onlar›n
konular›yla ilgili k›sa aç›klamalar yapar. Onun
bu malzeme hakk›ndaki bilgisinin derecesi en iyi
flekilde Platon’un büyük eserlerinden biri, bugün
hâlâ mevcut bulunan Kanunlar’›n›n özetinde
kendini gösterir; bu eser, onun “büyük (hakim),
‹lâhî Platon’un ahlâk ve siyaset felsefesine duy-
du¤u sevginin ve derin anlay›fl›n apaç›k tan›¤›d›r.

Aristoteles Felsefesi ad›n› alan ikinci eser, insan
mutlulu¤unun mahiyeti ve “ilmî bilgi”nin, insan›n
peflinden koflmas› gereken iyi hayat›n nas›l bir zo-
runlu parças› oldu¤unun tart›fl›lmas› ile bafllar.

Kitabu’s-Sema, el-Asaru’l-Ulviyye, Kitabu’l-Me-
adin, Kitabu’n-Nebat, Kitabu’n-Nefs, Kitabu’s-
S›hha ve’l-Maraz, Kitabu’l-Hayat ve’l-Mevt, Kita-

3399

40 Macit Fahri, ‹slam Felsefesi Tarihi, çvr. Kas›m Turhan,
‹klim Yay›nlar›, ‹stanbul, tsz., s. 93.



bu’l-Hiss ve’l-Mahsus ve Kitabu Hareketi’l-Haya-
van adl› eserleri de fizik ve kozmolojiyle ilgili bi-
rinci türden eserler aras›nda yer almaktad›r.

Metafizikte Aristoteles’e, pratik felsefede Pla-
ton’a dayanmakla birlikte her iki filozofun görüfl-
lerini daha genel bir aç›dan ele alan kitaplar›
vard›r. Telhisu Nevamisi Eflâtun (Eflâtun Kanun-
lar›n›n Özeti), Felsefetu Eflâtun (Eflâtun Felsefesi)
ve el-Cem’ Beyne Ra’yayi’l-Hakimeyn (‹ki Filo-
zofun Görüfllerinin Ba¤daflt›r›lmas›) bu türden
eserlerdir.41

‹hsau’l-Ulum (‹limlerin Say›m›), Kitabu’l-Cedel
(Diyalektik), Kitabu’l-Burhan (Ispata Dair Kitap),
Kitabu’s-Siyaseti’l-Medeniyye (‹nsan Davran›fl›
Üzerine Kitap), Tahsilu’s-Saade (Mutlulu¤un Ka-
zan›lmas›), el-Medinetü’l-Faz›la (Erdemli fiehir),
Fususu’l-Medeni (Siyaset Felsefesi) ve Kitabu’l-
Huruf (Harfler Kitab›-Dil Felsefesi) adl› eserleri
ise Farabi’nin kendine ait özgün görüfllerinin bir
araya getirildi¤i kitaplard›r. Farabi’nin eserleri
k›sm›n› tamamlad›ktan sonra bu ve baflka eserle-
rinden baz›lar›n›n içeriklerinden söz edece¤iz.

EEll--CCeemm BBeeyynnee RRaayyeeyyii’’ll--HHaakkiimmeeyynn:: Farabi bu ese-
rinde Platon ve ö¤rencisi Aristoteles’in felsefesini
karfl›laflt›rmal› olarak ele almaktad›r. Her iki filo-
zofun k›sa biyografileri yan›nda felsefe sistemle-
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rini k›sa ama genel çizgileriyle anlat›r. Platon’un
akledilir âlemi, ma¤ara benzetmesi, ideler âlemi,
insani nefs ve varl›k görüfllerinden söz eden Fara-
bi, Platon’un Tanr›’y› en yüce varl›k mertebesin-
de gördü¤ünü ve O’nun varl›¤›n› hareket ve koz-
mos vas›tas›yla kan›tlad›¤›n› söyler. Ahlâk, siya-
set, erdem ve devlet flekilleri bafll›klar›yla da Fa-
rabi, kendi anlad›¤› bir Platon profili çizer.

Aristoteles’in felsefesi, hayat›ndan bafllanarak ha-
reket, heyula ve suret, nefs, ilk muharrik, ahlak,
siyaset bafll›klar› alt›nda ifllenir. Yeni Platonculuk,
Plotinus hakk›nda bilgi verilerek aç›klan›r.

‹‹hhssaauu’’ll--UUlluumm:: Farabi’nin Türkçemizde ‹limlerin
Say›m› diye bilinen bu eseri, ilimler ve onlar›n
kategorileri üzerine yaz›lm›fl bir eserdir. Farabi
bu eseri pratik bir gayeyle kaleme ald›¤›n› söyle-
mektedir: “ Bu kitab›, meflhur olan ilimleri bir bir
saymak, bunlardan her birinin içinde bulunan
bütünleri, bölümleri, onlar›n bölümlerini ve bö-
lümlerinin her birinde bulunan bütünleri tarif et-
mek amac›yla yazd›k.” Bu sözlerle kitaba baflla-
yan Farabi, bu eser sayesinde insanlar›n herhan-
gi bir ilim dal›n› ö¤renmek istediklerinde ona
bakmak suretiyle çeflitli ilim dallar›n›n konular›-
n›, neler ö¤renebileceklerini ve neleri ö¤renme-
lerinin gerekmedi¤ini anlayacaklar›n› dile getir-
mektedir. Farabi ‹hsa’da ilimleri befl ana k›s›m ve
bunlara ba¤l› tali bölümler hâlinde inceler:
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1. Dil ‹lmi ve Bölümleri

2. Mant›k ‹lmi ve Bölümleri

3. Ö¤retim ‹limleri: Say›, Matematik, Astronomi,
Musiki, A¤›rl›k Birimleri ve Tedbir ‹limleri.

4. Tabiat ‹limleri, ‹lâhiyat ‹lmi ve Bölümleri.

5. “Medenî” ‹lim ve Bölümleri: F›k›h ve Kelâm
‹limleri.

Ansiklopedik karakter tafl›yan ‹hsa, modern bilim
dallar›ndan baz›lar›n› da içermektedir. Özellikle
sosyal psikoloji (el-ilm el-medeni), say›lan ilimler
aras›nda yer almaktad›r. ‹lâhî ilimleri uzun uzad›-
ya incelemekte ve yöntem sorunlar› üzerinde
durmaktad›r. Gazzâlî (ö.1111) Farabi’nin “ilâhî
ilim” adland›rmas›na karfl›l›k, “fler’î ilim” katego-
risini kullanacakt›r.42

KKiittaabbuu’’ll--HHuurruuff: Bugün “dil felsefesi” ve “hermö-
nötik”in karfl›l›k gelebilece¤i analiz ve yaklafl›m-
lara yer verdi¤i bu eserini Farabi, baplar hâlinde
yaz›ya dökmüfltür. Harfler, kelimeler, soru kal›p
ve ifadeleri, felsefî sorular ve yöntemleri, ilimler-
deki soru kavramlar›, sözü edilen modern bilim
ve yöntemleri ça¤r›flt›r›c› bir üslûpla ele al›nmak-
tad›r. ‹lk bapta, harfler, kategoriler, bilim ve sanat-
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lara girifl, nispet, izafet, töz, ilinek, fley, varl›k... gi-
bi temel felsefe kavramlar› yer almaktad›r. ‹kinci
bap, felsefenin ve dinin ortaya ç›k›fl› meselesine,
din-felsefe iliflkisine, genel sanatlar›n oluflumuna
ve son olarak din-felsefe ba¤›na ayr›lm›flt›r. Hele
hele, fleylerin kavram ve adlarla etiketlenmesi so-
runu gibi felsefe yapman›n en vazgeçilmez yön-
temi üzerinde durmas› Kitabu’l-Huruf’u oldukça
çekici k›lmaktad›r. Üçüncü bapta Farabi, soru
harfleri, muhataplar›n çeflitleri, felsefî sorular ve
genel kavramlar› bahis konusu etmektedir.43

TTaa’’lliikkaatt: Farabi bu eserinde tüm varl›klar›n Tan-
r›’dan taflma yoluyla meydana geldiklerini anlata-
rak insanî nefs ve çeflitleri, nefsin tan›m›, akledi-
lirler, say›, birlik, varl›k, felekler, y›ld›zlar›n hare-
keti, varl›¤›n birli¤i ve hakikat gibi birbiriyle ilifl-
kili konular› eler. Konu çeflitlili¤i bak›m›ndan bu
kitap da küçük bir ansiklopedi hüviyetindedir.44

TTaahhssiilluu’’ss--SSaaaaddee: Mutlulu¤un Kazan›lmas› olarak
dilimize çevrilmifltir. Bu eserinde Farabi, mutlu-
luk felsefesi üzerinde durmaktad›r. Kitab›n ilginç
yanlar›ndan bir di¤eri de, ‹limlerin Say›m›’nda
yapt›¤› ilim tasnifinden farkl› bir s›n›flamay› bura-
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da ortaya koymufl olmas›d›r. Buna göre ilimler iki
ana bafll›kta incelenmektedir:

1. Nazarî (Teorik) ‹limler: Talimî ‹limler (Riyazi-
ye), Tabiî ‹limler, ‹lâhiyat (Metafizik).

2. Amelî (Uygulamal›) ve Felsefî ‹limler: Ahlâk,
Siyaset ‹lmi.

MMeeddiinneettüü’’ll--FFaadd››llaa:: En meflhur eserleri aras›nda
bulunan el-Fad›la, daha çok siyaset bilimi ve sos-
yoloji alanlar›n› ilgilendiren bir eserdir.

Farabi’nin eserleri sadedinde zikrettiklerimizi
tekrarlamadan, neflredilmifl kitap ve risalelerini
flu flekilde sayabiliriz:

1. Kitabu’l-Mille (Neflr. Muhsin mehdi, 2. Bask›,
Beyrut 1985).

2. Risaletu’t-Tenbih Ala Sebili’s-Saade ( A Criti-
cal Etition Prepared by Dr. Sahban Khalifad,
Publications of the University of Jordan De-
partment of Philosophy, Faculty of Arts, Jor-
dan University, First Edition, Amman 1987).

3. Fususu’l-Medeni (Fusul al-Madani, neflr. D.M.
Dunlop, Cambridge 1961).

4. Fusulun Müntezaa ( Neflr. Fevzi en-Neccar,
Beyrut 1971).

5. Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye (Neflr. Fevzi en-
Neccar, Beyrut 1964).
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6. Risale fi’l-Akl (Neflr. Maurice Bouyges, Beyrut
1987).

7. Risaletani Felsefiyyetan ( Neflr. Ca’fer Ali Ya-
sin, Beyrut 1987).

8. es-Semeratu’l-Mardiyye ( AlFarabius Philosop-
hische Ablandlungen aus Londoner, Leidener
und Berliner Handschriften, Çvr. Friedrich Di-
etrici, Leiden 1890, E.J. Brill XXXIX 118s. ).

El-Mardiyye’nin içinde yer alan eserler:

a. Kitabu’l-Cem’ Beyne Rayayi’l-Hakimeyn
Eflatun el-‹lâhi ve Aristotalis.

b. Fi A¤razi’l-Hakim fi Külli Makalatin mi-
ne’l-Kitabi’l-Mevsum bi’l-Huruf.

c. Makalat fi Maani’l-Akl.

d. Risaletun fi ma Yenba¤i en Yukaddeme
Kable Taallumi’l-Felsefe.

e. Uyunu’l-Mesail.

f. Fususu’l-Hikem.

g. Risaletun fi Cevabi Mesail Suile Anhe.

h. Fi Ma Yas›hhu vela Yas›hhu min Ahka-
mi’n-Nücum.

9. Resailu’l-Farabi (Haydarabad 1344-1349,
Matbuatu Meclis Dairetu’l-Maarif el-Osma-
niyye).
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Resail’in içinde yer alan eserler:

a. ‹sbatu’l-Mufarakat (Haydarabad 1345).

b. Tahsilu’s-Saade (Haydarabad 1345).

c. et-Talikat (Haydarabad 1346).

d. Kitabu’t-Tenbih Ala Sebili’s-Saade (Hayda-
rabad 1349).

e. Ed-Daava el-Kalbiyye (Haydarabad 1349).

f. Zinon el-Kebir el-Yunaniyye (Haydarabad
1345).

g. es-Siyasetu’l-Medeniyye (Haydarabad 1345).

h. Kitabu’l-Füsus (Haydarabad 1347).

i. Faziletu’l-Ulum ve’s-S›naa (Haydarabad
1347).

j. Mesail Müteferrika (Haydarabad 1344).

10. Fi’l-Hala ( Tercüme ve Neflr. N. Lugal-A. Sa-
y›l›, Ankara 1951).

FFEELLSSEEFFEESS‹‹

‹slâm felsefesinde sistemci ilk filozof olarak Fara-
bi de kuflkusuz felsefesini, felsefenin temel prob-
lemleri olan varl›k, bilgi, ahlâk üzerindeki görüfl-
leriyle kurmufltur. Farabi’nin bu problemleri nas›l
tart›fl›p sistemini hangi aç›klama tarz›na göre tefl-
kil etti¤ini, bunlar›n her birini teker teker inceler-
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ken görece¤iz. Her ne kadar bu problemler genel
felsefesini oluflturan birbirinden ayr›lmaz unsur-
lar olsa da, filozofumuzun sistemini ana çizgile-
riyle görmek bak›m›ndan genel felsefesi üzerinde
durmak, bunlar›n daha iyi anlafl›lmalar› bak›m›n-
dan gereklidir.

Farabi’de felsefe ve ilim kavramlar›n›n kullan›l›-
fl›ndaki belirsizlik, felsefeyi ve ilmi k›s›mlar›na
bölerken seçilmifl olan ay›rma ilkelerinin farkl›
oluflundan ileri gelmektedir. Bu ay›rma ilkeleri
Farabi’de bazen kitaplar, bazen genellik derece-
si, bazen konu ve amaçlard›r. Bununla beraber,
ilimlerin do¤rudan do¤ruya say›lmas› suretiyle
yap›lm›fl olan bölme ile, bunlar›n insan taraf›n-
dan yap›lm›fl olup olmad›¤› aç›s›ndan yap›lm›fl
olan bölme en önemli iki bölme tarz›d›r.

Farabi’de bilginin en belirsiz biçimde bölünmesi,
herhalde Kable Taallümi’l-Felsefe (Felsefe Ö¤ren-
meden Önce) derken kasdetti¤i kitaplar›n ilke
olarak al›nm›fl oldu¤u bölme fleklidir. Kitaplar ya
parçal› (cüz’î), ya bütünsel (küllî) veya ikisi aras›
olurlar. Cüz’î kitaplarda sadece bir tek amaç gü-
dülür; bunlar risaleleri teflkil ederler. Küllî kitapla-
r›n bir k›sm› okunurken düflünülecek olan fleyleri
içerirler. Kitaplar›n baz›s› felsefe ö¤retir; felsefe
ö¤retenlerin de genel ve özel olanlar› vard›r. Özel
olanlar›n bir k›sm› felsefe ilmini, bir k›sm› ise fel-
sefe yöntemlerini ö¤retir. Bir k›sm› ilâhî, bir k›sm›
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tabiî, bir k›sm› ise matematik gibi konular› ö¤retir.
‹limler genellik dereceleri bak›m›ndan ya cüz’î
veya küllî olurlar. Cüz’î olanlar baz› varl›klar› ve
bunlar›n özelliklerini inceler. Genel olan ilimlerin
konular› bütün varl›klarda genel olan fleyi inceler.
‹flte bu metafiziktir. Ama gerçekte ilimler konular›
bak›m›ndan ilâhî, mant›kî veya tabiî, riyazî ve si-
yasî olurlar. ‹limlerin amaçlar› bak›m›ndan yap›l-
m›fl olan bölme, Farabi’nin, “ilmi ve onu ö¤ren-
meyi yarara ba¤lad›¤› eseri” Felsefetu Aristu’daki
bölme çeflididir. Oysa ‹limlerin Say›m›’nda ilimler
befl bölüm hâlinde say›lm›fllard›r. Bunlar 1. Dil il-
mi ve k›s›mlar›, 2. Mant›k ilmi ve k›s›mlar›, 3. Ma-
tematik ilimler: say›, hendese, menaz›r ilmi, ma-
tematik, astronomi, müzik, a¤›rl›klar ilmi, “hiyel”
ilmi, 4. Tabiî ilimler ve k›s›mlar›, ilâhî ilimler ve
k›s›mlar›, 5. fiehirler ilmi ve k›s›mlar›, f›k›h ve ke-
lâmdan ibarettir. Farabi, nihayet Tenbih’te, konu-
su insan taraf›ndan yap›lm›fl olmak veya olma-
mak, bir yarar gözetmek veya gözetmemek gibi
bir ay›rma ilkesine göre ilimleri veya felsefeyi yi-
ne teorik ve pratik olmak üzere ikiye ay›rmakta-
d›r. ‹nsan taraf›ndan yap›lm›fl olmayan konular›n
bir yarar gözetilmeden incelenmesinden ibaret
olan “teorik ilimler” veya “teorik felsefe” üç k›s-
ma ayr›l›r:1. Matematik, 2. Tabiat ilmi, 3. Metafi-
zik. ‹nsan taraf›ndan yap›lm›fl olan varl›klar›n bir
yarar gözetilerek incelenmesinden ibaret olan
“pratik (amelî) ilim veya “pratik felsefe” ise, “hul-
4488



kî sanat” ve “siyaset” olarak ikiye ayr›lmaktad›r.
‹limlerin Say›m›’nda say›lm›fl olan dil ilmi ve
mant›k bu bölmede bir yana b›rak›lm›flt›r. Burada-
ki bölmede bulunan “‹lâhiyat” bu bölmede “Me-
tafizik” ad›yla ortaya ç›km›flt›r.45

Farabi’ye göre, temelde “‹lâhî ilmin hepsi metafi-
zik kitab›nda mevcuttur.” Felsefeden maksat Tan-
r› hakk›nda bilgi edinmek ve mümkün oldu¤u ka-
dar O’na benzemektir. Ama birçok kimsenin yap-
m›fl olduklar› gibi, Aristoteles’in Metafizik Kitab›-
n›n yaln›z Tanr›, ak›l ve ruhtan (nefsten) bahsetti-
¤i zannetmek hatas›na düflmemelidir. Oysa meta-
fizi¤in konusu daha genifl ve daha geneldir. Ge-
nel olan bu ilmin konusu bütün varl›kta genel
olan fleyleri, varl›k, birlik, varl›k ve birli¤in çeflit-
leri, önce, sonra, güç, eylem, tam, eksik, varl›kla-
r›n ortak kaynaklar› ve bu kaynaklar hakk›nda
bilgilerdir. Bu konular tabiata özgü konular de¤il-
dir. Tam aksine, ondan genellik derecesi bak›-
m›ndan daha yüksek ve ondan sonrad›rlar. Mate-
mati¤in tabiat ilminden daha yüksek olmas› ko-
nusunun soyut olmas›ndan ileri gelir; ancak ora-
da soyutlama imgeseldir, gerçek de¤ildir. Hâlbu-
ki Fizik Ötesi’nin konusunun soyutlama bak›m›n-
dan ne hakiki ne de imgesel bir taraf› vard›r; o
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bak›mdan ona Aristoteles “öte” demifltir. Bu ilmin
ilk konusu varl›k ve birliktir; ayn› zamanda çok-
luk, yokluk, akledilirler, bir ve çeflitleri ve bunla-
r›n kaynaklar›d›r. Bunlar›n alt unsurlar› vard›r ve
burada yer alan cüz’î ilimlerin konular› incelenir.

“‹lâhî ilim” denilen metafizik buna göre üç k›sma
ayr›lmaktad›r: Birinci k›s›mda varl›klar ve varl›k-
lara varl›k olmalar› bak›m›ndan ar›z olan fleyler
incelenir. Esasen “felsefe” “bak›m›ndan” veya
“cihetinden” sözlerine dayan›r. Nitekim “ciheti
bak›m›ndan” veya “hasebiyle” sözleri kald›r›l›r-
sa, ilimler ve felsefe hükümsüz kal›rd›; onun için
felsefenin Aristoteles taraf›ndan “varl›¤› varl›k ba-
k›m›ndan bilmektir” tarz›nda yap›lm›fl olan tarifi
Platon ile onun aras›nda bir ayk›r›laflma oldu¤u-
nu ifade etmez. Çünkü, ikisinin de gayesi âlem-
deki varl›klar› bilmektir. Platon’a göre, “ilimler,
ilâhî, mant›kî veya tabiî, riyazî ve siyasî olurlar;
felsefe sanat› ise bu ilimlerden ç›kar›lm›flt›r; o ba-
k›mdan, âlemdeki varl›klardan hiçbir fley yoktur
ki felsefe oraya girmifl olmas›n. Platon hiçbir fle-
yin felsefenin d›fl›nda b›rak›lmas›n› istememifltir.
Her ikisinin de amac›, varl›¤› oldu¤undan baflka
flekilde de¤il, fakat, oldu¤u gibi bilmek oldu¤una
göre, felsefenin “varl›¤› oldu¤u gibi bilmektir”
fleklindeki tarifi yerinde ve gerçekçidir.

‹lâhî ilmin ikinci k›sm›nda “teorik ve cüz’î olan
ilimlerdeki kan›tlar›n kaynaklar› araflt›r›l›r. Man-
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t›k, hendese, say› ilmi ve geri kalan ve bu ilimle-
ri oluflturan di¤er ilimler gibi teorik ve cüz’î ilim-
lerden her biri hususî bir varl›kla ilgilenir. Demek
ki onda mant›k ilminin, matemati¤in, tabiat ilmi-
nin kaynaklar› ele al›n›r. ‹lâhî ilmin üçüncü k›s-
m›nda ne cisim olan ne de cisimlerde bulunan
varl›klar incelenir. Onlar›n ilkin var olup olma-
d›klar› araflt›r›l›r ve sonlu olduklar›na kan›t getiri-
lir. Kendisinden daha kâmil bir fleyin olmas›
mümkün olmayan bir mükemmel fleye gelindi-
¤inde, en mükemmelin varl›k mertebesinde onun
varl›k mertebesine sahip baflka birinin bulunmas›
imkâns›zd›r; onun benzeri yoktur, onun z›dd›
yoktur. Kendisinden önce bir tözün bulunmas›n›n
mümkün olmad›¤› bir ‹lk’e gelindi¤inde, kendi-
sinden daha önce olan bir fleyin var olmas›n›n
mümkün bulunmad›¤› bir önceye gelindi¤inde,
varl›¤›n› baflka bir varl›ktan alm›fl olmas› mümkün
olmayan bir varl›¤a gelindi¤inde, sadece bu
Bir’in ilk olmas›, mutlak olarak önce olmas› lâz›m
gelir. Di¤er varl›klar›n O’ndan sonra oldu¤u aç›k-
t›r. Çünkü, O, kendisinden gayr› bütün varl›klar›n
kendisinden gelmifl oldu¤u ilk varl›kt›r. O kendi-
sinden gayr› her birli¤in kendisinden ç›km›fl oldu-
¤u birliktir, kendisinden baflka hakikat olan her
fleyin kendisinden ç›km›fl oldu¤u hakikattir. Bun-
lar hangi bak›mdan ondan ç›karlar? Hâlbuki
O’nda hiçbir zaman ve hiçbir flekilde bir çokluk
olmas› düflünülemez, aksine o, bir ismine ve an-
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lam›na, hakikat ismine ve anlam›na, ondan gayr›
olup kendisine birdir, vard›r ve hakikat denen bir
fleyden daha fazla lây›k oland›r. Sonra s›fatlar› bu
olan bir fleyin ulu Tanr› olmas›na inanmak gerek-
ti¤i belirtilir. Sonra Tanr›’n›n di¤er s›fatlar›na geçi-
lir. Sonra varl›klar›n ondan nas›l ortaya ç›kt›¤› ö¤-
retilir. Varl›k ondan nas›l varl›¤›n› kazan›r? Sonra
varl›klar›n mertebeleri araflt›r›l›r. Bu mertebeler
onlar için nas›l olur? Her fley bulundu¤u mertebe-
de olmak için nas›l de¤iflime u¤rar? Bunlar›n bir-
birleriyle olan ba¤lant›s› ve düzeni nas›ld›r? Son-
ra, Tanr›’n›n varl›klar üzerindeki fiillerinin hepsi
tüketilinceye kadar araflt›r›l›r. Tanr›’n›n fiilleri ve
düzeninde herhangi bir kötülük, noksanl›k ve dü-
zensizlik bulunmad›¤› aç›klan›r. Sonra Tanr›’n›n
fiilinde noksan ve yaratt›¤› kâinatta eksiklik bu-
lundu¤unu zannedenlerin fikirleri çürütülür. 

Farabi’ye göre yakinî kan›tlarla elde edilen ilim
bütün ilimlerin en önce geleni ve en flereflisidir.
Di¤er ilimler bunun yönetimi alt›ndad›r. ‹flte bu
ilim en son mutlulu¤u oluflturur. Bu ilim, Fara-
bi’ye göre, eskilerin söylediklerine bak›l›rsa, Kel-
danîlerde vard›r, sonra M›s›rl›lara, sonra Yunanl›-
lara geçti. Sonra Süryanilere, sonra da Araplara
geçmekte gecikmedi. Bu ilmin bütün içerdi¤i fley,
Yunan dilinde tespit edilmifltir. Ona kesin olarak
hikmet derler. Bunun sevgisine de felsefe derler.46
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II II ..  BBÖÖLLÜÜMM

FFAARRAABB‹‹ ’’NN‹‹NN VVAARRLL IIKK FFEELLSSEEFFEESS‹‹

Farabi felsefesinde metafizik ile ilâhiyat efl an-
laml› kullan›lmaktad›r. Onun metafizi¤i, felsefe-
sinin temel gayesini oluflturmaktad›r. Farabi, fel-
sefeye yüklemifl oldu¤u anlam›, bu özdeflli¤e da-
yanarak ortaya koyar. Ona göre felsefe, “ Var
olanlar›n ilmidir ve bu ilmi kazanmakla, Allah’›
bilmek yüceli¤ine ulafl›l›r. Filozofun yapmas› ge-
reken fley de, insan›n gücü ölçüsünde Yarat›-
c›’n›n fiillerine benzemek (O’na ulaflmak, O’nu
bilmek)’tir. Felsefe, varl›¤›n ilk nedenlerini apa-
ç›k kan›t (burhan) yoluyla bilme ilmidir. Felsefe-
nin tan›m› ve mahiyeti, varl›k olarak varl›¤›n bil-
gisidir.”47

Varl›k problemini konu edinen metafizik, Fara-
bi’nin teorik felsefesinin merkezini oluflturur. O,
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metafizi¤i, varl›k kavram›n› analiz ederek inceler.
Psikolojisi ve kozmolojisindeki determinizm,
onun metafizikteki determinizminin do¤al bir so-
nucudur. Farabi’ye göre “metafizik” teriminin ne
anlama geldi¤ini anlamak için “ilim” kavram›n›
aç›klamak gerekir.

Farabi ilimleri küllî ve cüz’î olmak üzere ikiye
ay›r›r. Küllî ilimler bütün varl›klar› kuflat›rken,
cüz’î ilimler sadece birtak›m varl›klar› kapsar. Bu
anlamda, Farabi’ye göre küllî ilimler metafizi¤in
kendisidir. Konular› aç›s›ndan metafizik, fizik,
mant›k, siyaset ve matematik olmak üzere befl
k›sma ay›rm›flt›r. Felsefe disiplini bu ilimleri orta-
ya ç›kar›r. Gayelerine göre ise Farabi’nin, ilimle-
ri nazarî (matematik, fizik ve metafizik) ve ame-
lî (ahlâk ve siyaset) olarak ikiye ay›rd›¤›n› görü-
yoruz.48

Buna göre, Farabi’de ilim kavram› en genel kav-
ramd›r. Buradan hareketle felsefe, metafizik, ilâ-
hiyat ve di¤erlerinin tümü, “ilim”dir. Metafizik
ise konusu itibar›yla, tafl›d›¤› kapsaml›l›k ve ge-
nellik niteli¤i ile, küllî bir ilimdir. Metafizi¤in ko-
nular› beflerî de¤il, ilâhîdir. Bu bak›mdan Farabi
metafizi¤i, felsefesinin nazarî k›sm›na dahil et-
mifltir. Farabi buna flöyle aç›kl›k getirir: “ Maddî
olmayan varl›klarla ilgili bilgiyi elde etmek için,
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tabiat ilminden baflka bir ilme sahip olmak gere-
kir. ‹flte bu ilim metafiziktir.”49

Farabi’nin mutlulu¤u elde etmeye ve hakikatin
birli¤ini göstermeye do¤ru yönelmesi yine, bir
türlü kesin ve sonuncu hâl flekline ulaflmam›fl bu-
lunan “varl›k vard›r”, “düflünüyorum” çiftinin or-
taya koymufl oldu¤u antinominin çözümüne
do¤ru bir gayrettir. Bu gayretin aflamalar›n› ve so-
nuçlar›n› görmek için, ilkin, Farabi’nin evreni
hangi ögelerle kurmufl oldu¤unu ve bu evrenin
nas›l iflledi¤ini ortaya koymak lâz›md›r. Sonra,
böyle ögelerle kurulmufl ve böyle iflleyen evereni
düflüncenin nas›l kavrad›¤›n› anlamaya çal›flmak
üzere, düflüncenin ögelerini ve iflleyifl kadrolar›n›
görmek gerekecektir.

Aristoteles’te “Var olan vard›r, var olmayan var
de¤ildir.” tasdikinin sürüklemifl oldu¤u, varl›¤›n
mutlak sükûnetine karfl›, ilkece, içine hareket ve
çoklu¤u yerlefltirdi¤i evreninin iflleyiflini görmek
ve onu dinamik bak›mdan ele almak, önce bu bi-
nan›n teflkil edici ögelerini, sonra onun bu öge-
lerle kurulmufl olan yap›s›n› görmeyi farz ediyor-
du ve bu türlü bir görüfl, onun statik bak›mdan
de¤erlendirilifli idi. Bu statik de¤erlendiriflte as›l
varl›kla, varl›¤a benzeyenler, yani Platon’un
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“baflka”s›na karfl›l›k gelen “filan flekilde var ol-
mayan varl›k” tespit edilebilmiflti. As›l varl›k
ucunda töz, form, fiil ve do¤a toplan›rken, bir çe-
flit yokluk ucunda madde, potansiyel (kuvve), ili-
nek (araz) ve yokluk (adem) toplan›yordu. Bu
ögelerle kurulan evrende, as›l varl›ktan varl›¤a
benzeyene geçme veya varl›¤a benzeyenden as›l
varl›¤a geçme, yani de¤iflme, formel, maddî, ya-
pan ve amaçsal olmak üzere dört nedenden bafl-
layarak aç›klanm›fl ve sonuçta dinamik anlay›flla
bir ‹lk Hareket Ettirici (muharrik) nedenin zarure-
ti fikrine ulafl›lm›flt›r. Fakat, Aristoteles’in varl›k
ö¤retisinde, zaruretler sferine bir imkân sferi ilâ-
ve etmek gerekir.50

Bilindi¤i gibi, Aristotetes Müslümanlar aras›nda
gerçek ö¤retisiyle de¤il, fakat Yeni Platoncu bir
aç›dan görülmüfl ö¤retisiyle tan›nm›flt›r. Bunun
nedeni, Theologie ve Liber de Causis isimli eser-
lerin yanl›fl olarak ona atfedilmifl olmas›d›r. Birin-
cisi Plotinus’un Enneadlar’›ndan, ikincisi Proc-
lus’un bir eserinin özeti ve flerhinden parçalar
içeren bu iki eser el-Kindi ve Farabi taraf›ndan
büyük itibar görmüfltür. Duhem’in hakl› bir ifade-
siyle, Arsitoteles, Arap, Yahudi ve Hristiyanlar ya-
n›ndaki ola¤anüstü otoritesini, e¤er, Yeni Platon-
cular›n gerçeklefltirmifl olduklar› telifçi eserin bü-
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tün sonucu onu Théologie ve Livris des Causes
sayanlar taraf›ndan ona atfedilmifl olmasayd›, as-
la kazanm›fl olmazd›. Théologie’nin içermifl ol-
du¤u sudurcu ö¤retinin etkisi alt›nda Farabi, var-
l›¤› ba¤›ms›z olarak de¤il, fakat, Tanr›’dan baflla-
yarak bir çeflit taflma ve dökülme olarak de¤er-
lendirmektedir; yani varl›k daima Tanr› ile iliflkisi
bak›m›ndan ele al›nmaktad›r. 

Bir filozofun içinde yaflam›fl oldu¤u devre tama-
men yabanc› kalamayaca¤› düflünülürse, Fara-
bi’nin de hiç kuflkusuz zaman›ndaki fikirlerle te-
mas etmifl olmas› gerekir. Bununla beraber, Fara-
bi bize, örne¤in Gazzâlî’nin el-Munkiz’inde ol-
du¤u flekilde, kendisinin fikir geliflimi hakk›nda
bilgi veren bir eser b›rakmad›¤› için, onun fikirle-
rinin kaynaklar›n› ve oluflumunu yak›ndan ve
aç›k surette izlemek mümkün olmamaktad›r.
Madkour’un tabiriyle, “onun ne akademisi ne de
lisesi vard›.” Fakat on ak›l teorisinin yarat›c›s›n›n
Farabi oldu¤undan flüphe edilmemektedir.

TTAANNRRII ,,  ‹‹SS ‹‹MMLLEERR‹‹  VVEE SS II FFAATTLLAARRII

‹lk varl›k nedir? Varl›¤›n ilk ve do¤rudan do¤ruya
ait oldu¤u fley nedir? As›l varl›k bütün mükem-
melli¤i ile nerede görünmektedir?

Farabi varl›¤› genel olarak ilk önce “zorunlu” ve
“mümkün” olmak üzere ikiye ay›r›r. Biz Zorunlu
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Varl›k ad›n› verdi¤i ‹lk Varl›k yani Tanr› üzerinde
duraca¤›z.

Farabi, varl›k-nelik (mahiyet) iliflkisi üzerine infla
edilen varl›k s›n›flamas›n›n en üst noktas›na Zo-
runlu (Vacip) Varl›k’› yerlefltirmifltir. Vacip, zat›
varl›¤›n› gerektiren veya varl›¤› nedene gereksi-
nim duymayan ve zorunlu oland›r. Bir varl›¤›n
yoklu¤unu düflünmek çeliflkiyle sonuçlan›yorsa,
yani yoklu¤u düflünülemiyorsa bu zorunlu yani
vaciptir. Kendi bafl›na düflünüldü¤ünde, yok var-
say›lamaz. Çünkü varl›¤› yok say›labilen müm-
kün varl›kt›r. Di¤er taraftan, mümtenî (düflünüle-
meyen) varl›¤›n varl›¤› yoktur. Çünkü mümtenî
varl›k hiçbir zaman var olamaz ve varl›¤› da dü-
flünülemez. Bu zihinsel bir varsay›mdan öte gide-
medi¤inden varl›¤› kabul edilemez. Farabi’ye gö-
re imkâns›z yani mümtenî varl›k, yoklu¤u gerek-
li olan, Zorunlu Varl›k’›n aksine yoklu¤u zorunlu
oland›r. Bu varl›¤›n zat› yoklu¤unu gerektirir. Zo-
runluluk iki flekildedir: 1. Kendisi için zorunlu
olan, Vacibu’l-Vücud’dur. Varl›¤› kendi zat› için
zorunludur. Bu ise, gerçek ve tek varl›k olan Tan-
r›’d›r. 2. Baflkas› için zorunlu olan varl›kt›r. Ancak
varl›¤› kendi zat› için zorunlu de¤ildir. Faal Ak›l
buna örnektir.

Zorunlu Varl›k’›n varl›¤› zorunlu oldu¤undan,
neli¤i kendi varl›¤›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Yani varl›¤› ile mahiyeti ayn›d›r. Öteki varl›klar-
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daki varl›k-nelik ayr›m› Zorunlu Varl›k için ge-
çerli de¤ildir. Zorunlu Varl›k ilk varl›k oldu¤un-
dan, nedeni yoktur. Kendili¤inden ya da kendi-
sinden var olan varl›kt›r. Dolay›s›yla Zorunlu Var-
l›k için var olmaktan bahsetmek saçmad›r. Çün-
kü O zaten vard›r. Di¤er varl›klar O’ndan var
olurlar. ‹lk varl›ktan di¤erlerinin var olmas›, tafl-
ma (sudur) yoluyla olur. Bu nedenle, ilk varl›ktan
meydana gelen varl›k, hiçbir flekilde Zorunlu
Varl›k’›n nedeni veya amac› olamaz. Ancak ilk
varl›k di¤er varl›lar›n nedenidir.51

Farabi, tan›m› yap›lamayacak bir varl›k olarak
kabul etti¤i Zorunlu Varl›k’› birçok kitab›nda an-
latmaya çal›fl›r. Ona göre, Zorunlu Varl›k’›n ne
cisim gibi neli¤i ne de cinsi, fasl› ve tan›m›, ben-
zeri ve konusu vard›r. O, basittir, bir bileflim de-
¤ildir. Zorunlu Varl›k’›n sadece di¤er varl›klar-
dan O’nu ay›ran tasviri yap›l›r. O, tan›m ve tari-
fe gelmez. O’nu idrak etmek de mümkün de¤il-
dir. Zorunlu Varl›k, kendili¤inden, kendi zat› için
ortaya ç›kar. Fakat zuhurunun fliddetinden dola-
y› da görünmez; bât›nd›r. Yani zuhurunun nuru o
denli fliddetlidir ki, gözleri kör edecek kadar ka-
maflt›r›r. O, hem zahir, hem de bât›nd›r. Yani bir-
li¤i ile bât›n, çoklu¤u ile zahirdir ve sürekli ola-
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rak da bât›ndan zahire ç›kmaktad›r. Farabi ger-
çek varl›¤› yani Zorunlu Varl›k olan Tanr›’y› flöy-
le anlatmaktad›r:

“Bütün nedenlerin, Zorunlu Varl›k olan bir var-
l›kta son bulmas› zorunludur. Bu varl›¤›n var ol-
mas› için bir nedene gerek yoktur. O, bi- zatihi
en yüksek kemal sahibi ve ezelden beri tüm ci-
hetleriyle aktif hâldedir. Varl›¤›n› devam ettirmek
için herhangi bir unsura muhtaç de¤ildir. Bir hâl-
den di¤er hâle geçmez.”52

Farabi’nin Tanr› anlay›fl› Antik Yunan filozoflar›-
n›n evrenin içinde düflündükleri Tanr› anlay›flla-
r›ndan farkl›d›r. Çünkü o mutlak, yüce ve bütün
evren telâkkisinin d›fl›nda bir Tanr› anlay›fl›na sa-
hiptir. Tam bir monoteist olan Farabi’ye göre Tan-
r›, varl›¤› her bak›mdan zorunlu olan tek varl›kt›r.
Di¤er varl›lar›n aksine, hiçbir flekilde potansiyel
hâlde de¤il, sürekli fiil hâlindedir. Farabi, Allah’a
Zorunlu Varl›k dedi¤inden dolay›, Mutezilî ola-
rak nitelendirilmifltir. Oysa buradaki zorunluluk
bir eylem de¤il, bir mant›k zorunlulu¤udur.“Tan-
r› her zaman iyiyi yaratmak zorundad›r.” anla-
m›ndaki eylem zorunlulu¤u de¤il, varl›¤›n›n zo-
runlu olmas› anlam›nda zorunluluk kastedilmek-
te; Farabi bu noktada Mutezile’ye benzememek-
tedir. Buradaki “varl›¤› zorunlu olan” ifadesi,
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O’nun yoklu¤unun düflünülemeyece¤ini, var ol-
mas› için baflka bir varl›¤a herhangi bir konuda
muhtaç olmad›¤›n›, dolay›s›yla evrenin yarat›c›s›
ve yöneticisi oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Fara-
bi taraf›ndan ortaya at›lan bu “Zorunlu Varl›k”
ifadesi, ‹slâm ilâhiyat›n›n esas›n› oluflturur.

Farabi’nin felsefesinde, Tanr›’n›n varl›¤› ve s›fat-
lar› konusuna en az ‹slâm teologlar› kadar yer ve-
rilmifltir dersek, abart›l› bir iddiada bulunmufl ol-
may›z.53

TTAANNRRII ’’NNIINN BB‹‹LL ‹‹NNMMEESS‹‹

Bir yarat›c›, var edici, idare edici problemi insan-
l›k kadar eski ve köklü bir tart›flman›n konusudur.

Var edici güç ve yegâne kudret sahibi olan ‹lk
Neden, sadece ‹slam felsefesinin de¤il, bafllan-
g›çtan beri felsefenin de bafll›ca problemlerinden
olmufltur. Tanr› ve O’nun evrenle iliflkisine, s›fat-
lar›na, güç ve iradesine yer vermeyen hiçbir fel-
sefe ekolü, ak›m› ya da görüflü mevcut de¤ildir.

Peki, acaba Farabi’ye göre Tanr› bilinebilir mi?
Bilinebilirse, bu bilgimizin s›n›rlar› var m›d›r?

Farabi’de yaratan ve yarat›lan birbirine karfl› ve
bir bak›ma, hak ve bat›l gibidirler. Önce hak bili-
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nirse bat›l da bilinir. Fakat önce bat›l bilinirse hak
bilinmez. Burada bilme idrak anlam›nda de¤ildir.
Tanr›’n›n tan›mlanamazl›¤› ve bilinemezli¤i üze-
rinde duran Farabi’ye göre O, en yüksek kemal
sahibi varl›kt›r. O’nun hakk›ndaki bilgimizin mü-
kemmel ve eksiksiz olmas› imkân d›fl›d›r. Çünkü
maddeyle kar›flm›fl olan idrakimiz fikri kapasite-
mizi zay›flatm›flt›r. O hâlde bilgimiz eksiktir. Ek-
sik olan bir fleyle her yönden mükemmel olan bir
varl›k bilinemez, kuflat›lamaz.

Farabi, Tanr›’y› hakk›yla bilemeyece¤imizin far-
k›ndad›r. Ona göre zihindeki akledilir, idrak edi-
len varl›¤a ba¤l›d›r. O idrak edilmek istenen var-
l›k ne derece eksik olursa onun idraki de o kadar
eksik kalacakt›r. Bunun tersine, ne derece eksik-
likten uzak olursa idraki de o kadar mümkün ola-
cakt›r. Ancak O’nu idrak edemeyiflimizin nedeni,
ak›l gücümüzün yetersiz olufludur. Hareket, za-
man, sonsuzluk, yoklu ve benzeri kavramlar›n
her biri eksik oldu¤undan, ruhumuzdaki aklet-
me, bunlar›n her birini kavram bak›m›ndan eksik
olarak akleder. Örne¤in; say›, üçgen, dörtgen ve
benzerleri varl›k bak›m›ndan mükemmel fleyler
olduklar› için, daha iyi idrak edilirler. O hâlde en
mükemmel düzeyde varl›¤a sahip olan ilk varl›-
¤›n, zihinlerimizde en mükemmel bir flekilde ak-
ledilmesi, bilinmesi gerekir. Oysa durum böyle
de¤ildir. Öncelikle Farabi’ye göre flunu bilmeli-
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yiz: ‹lk olan›n bizzat kendisi bak›m›ndan, mü-
kemmelli¤in son aflamas›n›n kavranmas› zor de-
¤ildir. Ancak akl›m›z madde ve eksikliklerle ka-
r›flm›fl oldu¤undan dolay› aklî gücümüzün zay›f-
l›¤› sonucu olarak bizim O’nu idrak etmemiz güç
ve bunun tasavvur edilmesi de zordur. Biz O’nu
oldu¤u gibi düflünemeyecek kadar zay›f›z. Çün-
kü O’nun ifrat derecesindeki mükemmelli¤i bizi
flafl›rt›r ve O’nu tam olarak idrak etmemize engel
olur. Nitekim ›fl›k da görünen fleylerin ilki, en gü-
zeli ve en parla¤›d›r. Görünen di¤er fleyler,
O’nun sayesinde görünürler. O, varl›klar›n gö-
rünmesinin nedenidir. Bundan dolay› bir fley ne
kadar tam ve büyükse, O’na iliflkin görme idraki-
nin o denli tam ve büyük olmas› gerekir. Oysa
Tanr›’y› idrak probleminde durumun tak aksi ol-
du¤unu görüyoruz. ‹flte Farabi’ye göre bunun ne-
deni, görünen bir fley ne kadar mükemmel ve
güçlü ise, O’na iliflkin görme alg›m›z o kadar za-
y›ft›r. Bunun nedeni, görünen fleyin gizli veya ku-
surlu olmas› de¤ildir. Aksine O, kendisi bak›m›n-
dan en büyük parlakl›¤a ve aç›kl›¤a sahiptir.
Gözleri kamaflt›ran bir ›fl›k gibi, bak›fllar›m›z› kö-
reltmektedir.54

‹lk varl›¤›n varl›¤› bütün mevcutlar›n varl›¤›na
nas›l ayk›r› ise, O’nun ak›lla kavranmas› da, di¤er
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mevcutlar›n yani varl›klar›n ak›lla kavranmas›na
ayk›r›d›r. Bu, O’nun di¤er tüm hâlleri için de
do¤ru ve geçerli oldu¤undan O’nun hiçbir duru-
mu di¤erleriyle k›yaslanamaz. Farabi’ye göre bu
durumda benzetme (teflbih)’den kurtulmam›z ise
tanr›’n›n her fleyden yüce ve ulu oldu¤unu kabul
etmemizle mümkündür.

Farabi, Tanr›’n›n bilinmesi ve idrak edilmesi
problemini, O’nun ak›l ve bilgimizle kuflat›lama-
yaca¤› sonucuna vararak çözümlemeye çal›flsa
da varl›¤›n›n delillerini çok aç›k ve tart›flmas›z bir
flekilde ortaya koyup s›ralamaktad›r.

11.. OOnnttoolloojjiikk KKaann››tt

‹lk varl›k nedir? Gerçek varl›k tüm mükemmelli¤i
ile nerede görülmektedir?

Farabi’ye göre bu sorular›n cevab› Tanr› olmal›-
d›r. Çünkü, “O’nun varl›¤› inkâr edilemez. Zo-
runlu varl›¤›n yoklu¤unu farz etmek, zorunlu
olarak saçmal›kt›r. Çünkü varl›¤›n›n nedeni yok-
tur. O varl›¤›n› baflkas›ndan almam›flt›r.”55 Di¤er
taraftan madde ile suretin mevcut olabilmesi için
cisim olmayan üçüncü bir fleyin varl›¤› zorunlu
olarak gereklidir. Bu da kendisi için do¤ufl ve
ölüm olmayan bir varl›k olmal›d›r ki o da Tanr›
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olmal›d›r. Farabi Tanr›’n›n bafllang›çs›z, sonsuz
ve nedensiz bir varl›k oldu¤unu söyler. Ona gö-
re, Tanr›’n›n varl›¤›ndan daha kusursuz ve daha
mükemmel hiçbir varl›k yoktur. O’nda vücud
noksanl›¤›ndan bir fley de yoktur. En mükemmel
varl›kt›r. O’nun varl›¤›n›n ilk olmas› ve her çeflit
eksikliklerden uzak olmas› gerekir. Farabi’ye gö-
re Tanr›’y› zihinde bu flekilde kabul etmek zo-
runlu oldu¤u gibi, Tanr› bizzat kendinde bu fle-
kilde, yani en mükemmel olmakla zorunludur.
Buradaki zorunluluk, boyun e¤ifl de¤il, kendi za-
t›n›n gere¤idir. O’nun varl›¤›n›n en mükemmel
varl›k olmas›n›n yan›nda güzelli¤inin de dengin-
de ve üstünde bir güzellik yoktur. Bu mükem-
mellik, Tanr›’n›n fiillerinde de mevcuttur. O’nun
hiçbir ifli yar›m kalmaz, acizlik ve eksiklik tafl›-
maz. “‹kinci Ö¤retmen”e göre en mükemmel
varl›k, ayn› zamanda mükemmelli¤inin bir gere-
¤i olarak da tam, sonsuz, s›n›rs›z ve z›dd› olma-
yan bir varl›kt›r.56

22.. ‹‹mmkkâânn vvee NNeeddeennsseelllliikk KKaann››tt››

Farabi’ye göre, ilk varl›k öteki tüm varl›klar›n en
son sebebidir. Evrende gördü¤ümüz her varl›k bir
birlefltirme sonucu olmufltur. Bu flekilde oluflan
varl›k, bir nedene muhtaçt›r. Evrendeki her fleyin
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nedeninin baflka bir nedene ihtiyac› vard›r. Olufl
ve bozulufl âlemindeki fleylerin nedensiz var ol-
mas› düflünülemez. Sonradan olan her fley Tan-
r›’n›n ilminin düzenine uygun olarak var olur.
Tüm nedenler için bir son neden aramam›z ge-
reklidir. Bu da mutlak neden Tanr›’d›r. ‹nsan an-
cak kendi fiillerini, d›fl olaylara göre düzenleyen
ve yürüten varl›kt›r. Bu olufllar›n gerçek nedeni,
ilk varl›k ve ilk neden olan Tanr›’d›r. O hâlde;
“var olan mümkünler sonsuz olamazlar”, “ her
mümkün zorunluya muhtaçt›r”, “mümkünlerin
nedeni kendileri olamazlar.”57

33.. AAmmaaçç vvee DDüüzzeenn KKaann››tt››

Farabi gayeyi flöyle tan›mlar: “ fieyler, bir gaye ve
amaca ulaflmak için yararl› olabilece¤i ölçüde
düflünme gücü taraf›ndan keflfedilirler. Keflfeden
kimse, önce gayeyi de¤erlendirir. Düflünme gü-
cü, bu gayeye ulaflabilece¤i vas›talar› buldu¤un-
da mutlu olur. Gayeler iyi olabildikleri gibi kötü
de olabilirler.”58

Farabi flöyle diyor: “Yaratma, bir fleyi yoktan var
etmedir. Bir fleyden oluflan her nesne, kendisini
oluflturana dönmek üzere bozulur. Âlem de yok-
tan yarat›lm›flt›r ve yoklu¤a dönecektir. Bütün âle-
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mi idare eden flan› yüce Tanr›’d›r. Hardal tanesi
kadar bir fley bile O’na gizli de¤ildir. Âlemin par-
çalar›ndan hiçbir fley O’nun inayet ve r›zas›n›n
d›fl›nda de¤ildir. Küllî inayet tüm parçalara nüfuz
etmifl durumdad›r. Âlemin her parças› ve cüzü en
uygun ve sa¤lam bir flekilde yerli yerine konmufl-
tur. Nitekim anatomiye (teflrihat) ait eserler, or-
ganlar›n ifllevselli¤inden söz eden kitaplar ve do-
¤a hakk›ndaki incelemeler bunun kan›t›d›r.”59

Farabi her fleyden önce âlemin yoktan yarat›ld›-
¤›na ve yoklu¤a dönece¤ine inanmaktad›r. Âlem
ezeli ve ebedi de¤il, sonradan ve sonludur. Di¤er
yandan, “Bir hardal tanesi kadar bir fley bile O’na
gizli de¤ildir. Âlemin parçalar›ndan hiçbir fley
O’nun r›zas› ve inayeti d›fl›nda de¤ildir.” fleklin-
deki ifadeleriyle Tanr›’n›n hem küllîleri hem de
cüz’îleri en ince ayr›nt›s›na kadar bildi¤ini apa-
ç›k göstermektedir. Oysa ne ac›d›r ki filozofu-
muz, yanl›fl anlafl›lm›fl; âlemin ezeli oldu¤u ve
Tanr›’n›n cüz’îleri bilmedi¤i görüflü kendisine is-
nat edilerek küfürle itham edilmifltir.

O hâlde Farabi, âlemin Mutlak Varl›k olan Tanr›
taraf›ndan yoktan yarat›ld›¤›n›; ezeli ve ebedi ol-
mad›¤›n›, her fleyin belli bir düzen ve gayeye uy-
gun flekilde tertip edildi¤ini aç›kl›kla söylemekte
ve böyle inanmaktad›r.
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44.. HHaarreekkeett KKaann››tt››

Farabi irade sahibi, gücü sonsuz olan Tanr›’n›n
varl›¤a hareket verdi¤ini kabul eder. Her hareket-
te bir hareket ettirici (muharrik) düflünmemiz ge-
rekir. Bu muharrik zincirinin sonsuza dek devam
edemeyece¤ini ve bir ilk muharrikte durma zo-
runlulu¤u oldu¤unu kabul eden Farabi, bu ilk
muharrikin de Tanr›’dan baflka varl›k olamayaca-
¤›n› belirtir. Ancak Aristoteles’ten farkl› olarak
hareketin ve zaman›n bafllang›çs›z oldu¤unu de-
¤il, aksine bafllang›çlar› oldu¤unu vurgular. Fara-
bi’ye göre hareket ve sükûnun (hareketsizli¤in) il-
kesi, flayet d›fltan ve irade gücüyle olmazsa “do-
¤a” ad›n› al›r. ‹rade d›fl› hareketlere, Farabi, “ne-
batî nefs” demektedir. ‹radeli hareket bir ya da
birden fazla çeflide sahip olunca bunu da Farabi
“hayvanî nefs” diye adland›rmaktad›r. Hareketle-
rin sonucunda zaman meydana gelir. Zaman›n
kesitine “an” denir. Zaman bak›m›ndan hareketin
bir bafllang›ca ve sona sahip olmas› imkâns›z-
d›r.60 Nitekim Farabi’ye göre, zaman›n bafllama-
s› hareketin bafllamas›ndan sonra meydana gelir.
Böylece hareketten sonra zaman bafllar ve var
olur. Hareketin bitmesi hâlinde zaman da sona
erecektir. Zaman› harekete ba¤lamay›p sükûn hâ-
linde de zaman›n var oldu¤unu kabul eden ba-
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¤›ms›z filozoflardan Ebu’l-Berekat Ba¤dadi’nin
aksine Farabi, zaman›n bir bafllang›c› oldu¤unu
söyleyerek onun varl›¤›n› harekete ba¤lamakta-
d›r. Hareketin olmad›¤› yerde zaman da yoktur.
Zaman bafllang›c› olan bir fenomen oldu¤una
göre, bu onun yarat›lm›fl oldu¤unu gösterir. Bu
bak›mdan hareketin bafllamas› için bir hareket et-
tiricinin bulunmas› gerekir. Hareket ettiren e¤er
hareket ediyorsa onun da bir hareket ettiriciye ih-
tiyac› olacakt›r. Çünkü hareket eden muharriksiz
düflünülemez ve hiçbir fley kendili¤inden hareket
edemez. fiu hâlde sonsuz hareket de mümkün
de¤ildir. Bu hareket zincirinin kendisi hareket et-
meyen bir ilk muharrikte son bulmal›d›r. Aksi
hâlde bu durum iki sonsuz hareket eden ve etti-
renin bulunmas›n› gerektirir. Bu da imkâns›z bir
fleydir. ‹flte Farabi ilk muharrikin zorunlulu¤unu
kabul etmektedir.61

EEVVRREENN‹‹NN KKUURRUULLUUfifiUU

SSuudduurr ((‹‹llkk VVaarrll››kk’’ttaann TTaaflflaarraakk OOlluuflflmmaa))

Aristoteles’te cevher veya as›l varl›k üç k›s›mda
kendini gösteriyordu. Birincisi duyusal olan ve
olufl ve bozulufla maruz kalan cevherdir. Bunlar
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herkesin kabul etti¤i ve hayvanlar› da içine alan
basit veya bileflik cevherlerdir. ‹kincisi duyusal,
fakat, ezelî olan cevherlerdir. Bunlar Ay-üstü âle-
mine ait olan göksel cevherlerdir. Nihayet üçün-
cüsü ezelî ve ebedî olan hareketsiz cevherdir.

Aristoteles’in üçüncü olarak and›¤› cevheriyle bir
paralel kurabilece¤imiz Farabi’nin as›l cevher ve
as›l varl›k olan Tanr›’s› mademki tam manas›yla
varl›¤›n kendini yani Zorunlu Varl›k’› (Vacibu’l-
Vücud) temsil etmektedir, o hâlde, Aristoteles’in
hareketsiz cevheri d›fl›nda kalan birinci ve ikinci
olarak zikretmifl oldu¤u cevherler, yani varl›klar›
mümkün olan di¤er varl›klar, varl›klar›n› Fara-
bi’ye göre, zorunlu olarak, as›l varl›ktan alm›fl ol-
mal›d›rlar. O hâlde ‹lk, kendisinden var olunan-
d›r. Ancak, varl›klar›n ‹lk’ten do¤ru varl›¤a gel-
mesi bir fleyin insan›n irade ve seçimine göre var-
l›¤a gelmesine benzemez. ‹lk’ten baflka ne varsa,
onlar›n hepsinin varl›¤› ‹lk’ten do¤ru taflm›flt›r.
‹lk, kendi varl›¤›n› kendinden olana do¤ru tafl›r-
m›flt›r. Bu taflma ve tafl›rmada meydana gelen
varl›k, o¤lun o¤lu olmak bak›m›ndan ana baba-
n›n, ana baba olarak, amac›n› oluflturmas›ndaki
gibi, ‹lk’in varl›¤›n›n amac› de¤ildir. Varl›klar›
mümkün olan fleyler, ‹lk’ten, O’nun olgunlu¤u ve
kemalinden dolay› ç›karlar. Nitekim insan da sa-
dece iyilikte bulunmak maksad›yla, baflkalar›na
mal da¤›tabilir; onun bu fiili bir kemal ve olgun-
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luktan ileri gelir. E¤er, varl›klar›n ‹lk’ten ç›kma-
s›nda, ‹lk bak›m›ndan bir amaç bulunmufl olsay-
d›, o zaman, varl›klar ‹lk’in nedeni olmufl bu su-
retle Tanr›’n›n ilk ve önce oluflu imkâns›z hâle
gelmifl bulunurdu. Oysa ilk ve önce olufl varl›kla-
ra de¤il, Tanr›’ya aittir; varl›klar›n varl›¤› Tanr›’ya
ba¤l›d›r. Demek ki Tanr›, kendisinden baflka ola-
na varl›klar›n› bir varl›¤a sahip olsunlar ve böyle-
ce ilkin evvelce eriflememifl olduklar› kemale
eriflsinler diye vermez. Tanr›’n›n varl›¤› ve zat› ne
ise, varl›klar kendisinden ç›kt›klar› zaman da yi-
ne odur. Tanr›’n›n varl›¤› bu bak›mdan ikiye ay-
r›lmaz, bir tektir, bu hususta hiçbir fleye ihtiyac›
yoktur. Tanr›’n›n kendisinden varl›k taflmas› bak›-
m›ndan olan varl›¤› ile, kendi varl›¤› aras›nda
hiçbir fark yoktur, ikisi de ayn› bir varl›kt›r.62

Demek ki Farabi’ye göre, ‹lk’in cevheri kendini
kendisinden bütün varl›klar›n varl›¤›n›n taflm›fl
oldu¤u bir cevher olarak ortaya koymaktad›r.

‹lk’in cevheri kendisinden varl›klar›n varl›klar›n›n
bir s›ra ve mertebe dahilinde ç›km›fl olduklar› bir
cevherdir. Bu ç›k›flta varl›¤› en çok mükemmel
olandan varl›¤› en az mükemmele do¤ru bir s›ra-
lanma söz konusudur. Varl›¤› en az mükemmel
olan öyle bir varl›kt›r ki o da geçilirse, yokluk’a
gelinir ve varl›ktan alâka kesilir. Bu ç›k›fl varl›k-
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lardan biri yerine ötekinin tercih edilmifl oldu¤u
surette bir ç›k›fl de¤ildir. Ç›k›fl, Tanr›’n›n cömert-
li¤inden ve adaletinden dolay›d›r.

Tanr›’n›n cevheri öyle bir cevherdir ki varl›klar
ondan bir mertebe dahilinde ç›kt›klar›nda arala-
r›nda birleflme ve anlaflma olur; böylece eflya bir
bütün teflkil eder ve sanki tek bir fley imifl gibi
kendilerini gösterir. Eflyan›n birleflme ve anlaflma
hâlinde bulundu¤u hususlar ya kendi cevherle-
rinden ileri gelir veya baz› durumlardan ileri ge-
lir. Örne¤in halk› birbirine ba¤layan sevgi onlar›n
cevheri de¤il, fakat hâlidir. Varl›klar›n cevherleri
de onlar› birbirine ba¤layan durumlar da yine
Tanr›’dan ç›km›fllard›r.

Zorunlu Varl›k’tan meydana gelen varl›klar,
O’ndan, bizim amac›m›za benzer bir amaçla ç›k-
mazlar. Varl›klar O’ndan O’nun r›zas› olmamas›
anlam›nda do¤al olarak da ç›kmazlar. Varl›klar
O’ndan ancak O zat›n bilgisi sebebiyle ç›karlar.
Varl›klar O’ndan O’nun kendisini iyilik düzeni-
nin kayna¤› oldu¤unu bilmesi bak›m›ndan ç›kar-
lar. Demek ki Zorunlu Varl›k’›n bilgisi, bilmifl ol-
du¤u eflyan›n nedenidir. Zorunlu Varl›k varl›klar-
dan mutlak yokluk’u uzaklaflt›r›r, bu anlamda on-
lara varl›k verir. Yoksa Zorunlu Varl›k varl›klar
yok iken onlara soyut bir varl›k vermek anlam›n-
da varl›k vermifl de¤ildir. ‹bda etmek demek, var-
l›¤› bizatihi olmayan bir fleyin varl›¤›n› devam et-
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tirmek demektir. Demek ki Farabi’ye göre, varl›k-
lar Tanr›n›n cömertli¤inden ve bilgisinden ç›km›fl
olmaktad›rlar.63

SSuudduurr HHaallkkaallaarr››

‹lk’ten ikinci bir varl›k ç›kar; bu, cisim olmayan
bir cevherdir. Maddede de¤ildir. ‹lk’i ve kendi za-
t›n› idrak eder. ‹lk’i idrak etmek suretiyle kendi-
sinden üçüncü bir varl›k ç›kar, onun zat› itibar›y-
la cevher olmas›ndan dolay› birinci gö¤ün varl›-
¤› ortaya ç›kar. Üçüncü olarak ç›kan varl›k cev-
heri itibar›yla ak›ld›r, ‹lk’i ve kendi zat›n› alg›lar.
‹lk’i idrak etmesi bak›m›ndan ondan dördüncü
bir varl›k has›l olur; kendi zat›n›n cevherini bil-
mesi bak›m›ndan ondan sabit y›ld›zlar küresi ha-
s›l olur. Dördüncü varl›k da maddede de¤ildir.;
‹lk’i ve kendi zat›n› idrak eder. ‹lk’i idrak etmesi
bak›m›ndan ondan beflinci bir varl›k ç›kar; kendi
zat›n›n cevherini idrak etmesi bak›m›ndan Zühal
küresi do¤ar. O beflinci varl›k da maddede de¤il-
dir; ‹lk’i ve kendi zat›n› idrak eder. ‹lk’i idrak et-
mesi bak›m›ndan ondan alt›nc› bir varl›k has›l
olur. Kendi zat›n›n cevherini alg›lamas› bak›m›n-
dan Müflteri’nin küresi do¤ar. Alt›nc› varl›k da
maddede de¤ildir. ‹lk’i ve kendi zat›n› idrak eder.
‹lk’i idrak etmesinden yedinci bir varl›k do¤ar;
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kendi zat›n›n cevherini idrak etmesinden Me-
rih’in küresi do¤ar. Yedinci varl›k da maddede
de¤ildir. ‹lk’i ve kendi zat›n› alg›lar. ‹lk’i idrak et-
mesinden sekizinci bir varl›k do¤ar; kendi zat›n›n
cevherini idrak etmesinden günefl küresi do¤ar.
Sekizinci varl›k da maddede de¤ildir; ‹lk’i ve
kendi zat›n› idrak eder. ‹lk’i idrak etmesinden do-
kuzuncu bir varl›k do¤ar; kendi zat›n›n cevherini
idrak etmesinden Zühre’nin küresi do¤ar. Doku-
zuncu varl›k da maddede de¤ildir. ‹lk’i ve zat›n›
alg›lar. ‹lk’i idrak etmesinden onuncu varl›k do-
¤ar; kendi zat›n›n cevherini idrak etmesinden
Utarid’in küresi do¤ar. Onuncu varl›k da madde-
de de¤ildir. ‹lk’i ve kendi zat›n› idrak eder. ‹lk’i
idrak etmesinden on birinci varl›k do¤ar; kendi
zat›n›n cevherini idrak etmesinden Ay küresi do-
¤ar. On birinci varl›k da maddede de¤ildir. ‹lk’i
ve kendi zat›n› idrak eder. Bu varl›kla maddeye
muhtaç olmamak durumu sona erer. Bu varl›klar
maddeden ayr›d›rlar, cevherleri ak›l olmakt›r, ay-
n› zamanda akledilirdirler. Göksel cisimler Ay
küresinde sona ererler.64

Göksel varl›klarda en üstün olandan daha az üs-
tün olana do¤ru bir s›ralan›fl vard›r. ‹lk’ten ilk ç›-
kan varl›klar›n en üstünü cisim olmayanlar, yani
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maddeden ayr› olan varl›klard›r. Bunlar ak›llar›
olufltururlar. Ak›llar›n en üstünü ‹lk’ten ilk ç›kan
‹kinci Ak›l’d›r, en afla¤› olan› On Birinci Ak›l’d›r.
Ak›llardan sonra, üstünlük mertebesi bak›m›n-
dan, göksel olan varl›klar gelir. En üstün göksel
varl›k birinci göktür, sonra derece derece, on bi-
rinciye yani Ay küresine kadar inilir.65

Böylece ‹lk’ten sonra gelen maddeden ayr› var-
l›klar›n say›lar› on tane olur. Oysa göksel cisim-
lerin say›lar› dokuzdur; hepsi birden on dokuz
eder. On tane olan mufar›k (ayr›) varl›klar›n her
birinin varl›klar› ba¤›ms›zd›r, varl›kta baflkas›yla
ortakl›k etmezler, z›tlar› da yoktur, çünkü madde-
leri yoktur. Onlar›n türleri flah›slar›na aittir. Bu
varl›klar›n her biri kendi zat›n› ve ‹lk’i idrak eder-
ler. E¤er, ‹lk’i idrak etmemifl olsalard›, kendi var-
l›klar› eksik olurdu. Bunlar›n ‹lk’i idrak etti¤i va-
kit duymufl olduklar› zevk kendi zatlar›n› idrak
ettiklerinde duymufl olduklar› zevkten daha üs-
tündür.

Bununla birlikte, Farabi, ayr›k varl›klar›n say›lar›
hakk›nda bazen tereddüde düflmüfltür. Bu nokta
özellikle Uyun ve Da’avi’de görülmektedir.66

Tanr›’dan ilk ç›kan ve say›ca bir olan fleye Fara-
bi, ‹lk Ak›l demektedir. Bu ilk kayna¤›n varl›¤›
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kendili¤inden mümkün, Tanr› ile zorunludur. ‹fl-
te bu bak›mdan kendisinde çokluk meydana ge-
lir. Varl›¤›n› Tanr›’dan al›r, oysa imkân› kendisin-
den almaktad›r. Kendi zat›n› ve ‹lk’i idrak eder.
‹lk’in Zorunlu Varl›k oldu¤unu idrak etmesiyle
ondan ‹kinci Ak›l ortaya ç›kar. Kendi zat›n›n
mümkün varl›k oldu¤unu idrak etmesiyle En
Yüksek Gök (Felek-i Ala) has›l olur. ‹kinci Ak›l-
dan da ayn› yolla, yani en yüksek gö¤ün madde-
sini ve suretini idrak etmekle bir baflka ak›l ve bir
baflka felek meydana gelecektir. Bu suretle ayr›k
ak›llar yine maddeden soyutlanan bir Faal
Ak›l’da son buluncaya kadar, birbirinden ç›ka-
caklard›r. Bu ç›k›fl sonsuz de¤ildir. Son ak›l bir
bak›mdan, yani ‹lk’i idrak etmekle, yeryüzünde-
ki nefslerin, baflka bir bak›mdan, yani kendisini
idrak etmekle, feleklerin arac›l›¤› ile dört unsu-
run varl›klar›n›n nedenidir.

Göksel cisimler dokuz bütün olarak dokuz mer-
tebede kendilerini gösterirler ve do¤alar› gere¤i
dairesel hareket yaparlar. Her bir bütünün bir kü-
re cismi vard›r. Birinci küre bir tek hareketle çok
h›zl› olarak döner. ‹kinci bütün bir tek küre cismi
olup müflterek hareketli cisimleri içerir ve iki ha-
reket yapar. Üçüncü bütün ve geri kalan di¤er ye-
di bütün bir tek cins teflkil ederler, fakat, türleri
ayn›d›r ve her bir tür bir bireye aittir. Örne¤in
Günefl, kendi türünde tektir. Bu heyulanî varl›kla-
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r›n konular› bir tek ve ancak o sureti kabul eder-
ler; çünkü onlar›n konular› yokluk içermemekte-
dir. Onlar›n formlar› ayr›k ve bilfiil olan ak›llard›r.
Bu ak›llar ‹lk’i ve ayr› olan zatlar›n› idrak ederler.
Zatlar›n› idrak ettikleri vakit, idrak edilen fleyin
hepsi ak›l olmaz. Çünkü onlar cevherlerini olufl-
turan her fleyi yani form ve konudan ibaret olduk-
lar›n› idrak ederler ve bu yönleriyle hem ‹lk’ten
hem de ayr›k olan ak›llardan ayr›l›rlar. Göksel
varl›klar heyulanîli¤e ortak olanlar›n en üstünü
olan küredir. Nitelikleri niteliklerin en üstünü ve
en flereflisidir. Onlar›n biçimleri biçimlerin en üs-
tünü olan küredir. Hareketleri hareketlerin en üs-
tünüdür, daireseldir.67

Ay küresinde sona eren varl›klar kendiliklerinden
kemal sahibi olan varl›klard›r. Bunlardan sonra
gelecek olanlar içinde s›rada ilk olan en çok ek-
sik olan varl›kt›r. O varl›ktan bafllanarak yavafl
yavafl olgunlu¤u en fazla olana do¤ru yükselinir.
Onlar aras›nda do¤al olanlar, iradî olanlar ve bu
ikisinin kar›fl›m›ndan meydana gelenler vard›r.
Do¤al olan iradî olandan önce gelir. Do¤al varl›k
olmadan iradî varl›k olmaz. Do¤al olan varl›klar
atefl, hava, su, toprak gibi unsurlard›r. Sonra ma-
denler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar gelir. De-
mek ki bu varl›klar›n s›ras›nda ilkin daha afla¤›
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olanlar, sonra daha üstün olanlar yer almaktad›r.
En afla¤› ve eksik olan varl›k unsurlarda müflterek
olan maddedir. Unsurlar›n maddesinin maddesi
yoktur. Çünkü, göksel cisimlerin en alt›nda olan
varl›klarda müflterek olan fley ‹lk Madde’dir. ‹flte
en afla¤› olan bu ilk maddeden itibaren daha üs-
tün olan dört unsur, sonra maden, sonra bitki,
hayvan ve nihayet göksel âlemin alt›ndaki varl›k-
lar›n en üstünü olan insan gelir. Bu âlemde insan-
dan daha mükemmel olan bir varl›k yoktur.68

Bütün semavî kitaplarda, mümkün varl›klar tan›-
m›na giren evrenin Tanr›’n›n özgür istenci ve
mutlak gücünün sonucu olarak sonradan yarat›l-
d›¤› fleklinde çok aç›k bir inanç ve telâkki bulun-
makla birlikte, ‹slâm felsefesi tarihinde ilk defa
Farabi, bu klasik dinî gelene¤in d›fl›na ç›karak
Tanr›-Âlem iliflkisini sudur veya kozmik ak›llar te-
orisi denilen bu sistemle yorumlam›flt›r. Her fley-
den önce burada akla gelen soru fludur: Farabi ve
suduru savunan sonraki filozoflar neden böyle
karmafl›k bir doktrini benimsemek durumunda
kalm›fllard›r? Filozoflar›n konuyla ilgili mant›ksal
gerekçelerini flu flekilde s›ralamak mümkündür:
a) Tanr› mutlak anlamda birdir. Evren ise çokluk
ve çeflitlili¤i sergilemektedir. E¤er bu âlemin do¤-
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rudan yaratma ile meydana geldi¤i kabul edile-
cek olursa o zaman Tanr›’n›n zat›nda da çoklu-
¤un bulundu¤u hat›ra gelir ve bu durum O’nun
mutlak birli¤i ilkesine ters düfler. Sudurcu filozof-
lar bu ç›kmazdan kurtulmak için, “Bir’den ancak
bir ç›kar.” hipotezine baflvurarak görüfllerini te-
mellendirmek istemifllerdir. b)Varl›¤›n sonradan
yarat›ld›¤› kabul edilecek olursa zaman kavra-
m›ndan kaynaklanacak baz› problemlerin ortaya
ç›kt›¤› görülür. Örne¤in, yaratma bir fiildir ve bir
süreçte gerçekleflir. Oysa madde ve hareket (de-
¤iflim) yokken zaman›n varl›¤›ndan söz edilmesi
anlams›zd›r. Ayr›ca, “Âlem sonradansa Tanr› on-
dan önce ne yap›yordu?” diye bir soru akla gele-
bilir. E¤er bir fley yapm›yor idiyse at›l ve pasif bir
Tanr› kavram› ile karfl› karfl›ya geliriz. Problemle
ilgili baflka bir husus, âlem sonradansa mant›ksal
olarak Tanr›’n›n âlemi yaratmadan önceki irade-
siyle yaratt›¤› andaki iradesi aras›nda bir fark bu-
lunmas› gerekir. ‹rade s›fat›ndaki bu de¤ifliklik,
O’nun zat›nda da bir de¤iflikli¤in olabilece¤ini
akla getirir. Bunun ilâhl›k kavram›yla ba¤daflma-
s› mümkün de¤ildir. Konuyla ilgili olarak, “Ne-
den Tanr› belli bir anda varl›¤› yaratma iradesin-
de bulunmufltur, acaba daha önce veya daha
sonra yaratmas›na engel olabilecek ya da iradesi-
ni o anda kullanmas›n› gerekli k›lacak baflka bir
kudret ve irade mi vard›?” fleklinde baz› sorular
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da ileri sürülebilir, c) Farabi’nin yoktan yaratma
akidesine karfl› suduru temellendirmesinde etken
olan önemli hususlardan biri de fler kavram›na
makul bir yorum getirerek varl›ktaki kötülü¤ün
Tanr› ile bir ilgisinin bulunmad›¤›n› göstermektir.

Sudur teorisiyle Farabi, ezelî olanla sonradan
olan, de¤iflmeyenle de¤iflikli¤e u¤rayan, bir ve
mutlak olanla, çok ve mümkün olan varl›klar
aras›ndaki iliflkiyi belirlemek, böylece bütün ev-
reni hiyerarflik bir sistem içinde yorumlamak is-
temifltir. Buna göre ilk varl›k olan Tanr›, her tür-
lü iyilik, güzellik ve yetkinli¤in kayna¤›d›r. O
hiçbir fleye muhtaç olmad›¤› için herhangi bir
amaç da gütmez. Zira yüce ve aflk›n olan varl›k,
süflî ve baya¤› olan varl›klar› amaç edinmez. fiu
hâlde en üstün derecede cömertlik ve yetkinlik-
le nitelenen Tanr›’n›n irade ve seçimi olmadan
evren do¤al bir zorunlulukla O’ndan ç›karak (su-
dur ederek) meydana gelmifltir. Yaln›z buradaki
zorunluluk mant›k bak›m›ndan olmay›p bizzat
Tanr›’n›n zorunlu varl›k olmas›ndan kaynakla-
nan bir durumdur. Yani O’nun zorunlu ve yetkin
s›fatlar›yla nitelenifli ve inayetinin bol oluflu, ira-
desine gerek kalmadan varl›¤›n kendisinden ç›k-
mas›na neden olmufltur. Daha do¤rusu, mutlak
olan Tanr› ayn› zamanda salt ak›ld›r, kendi zat›-
n› bilir, dolay›s›yla kendisi taraf›ndan bilinir. De-
mek oluyor ki, O hem ak›l, hem akleden (akil)
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hem de akledilen (makul)’dir. Bu kavramlar›n
üçü de Tanr› hakk›nda ayn› fleyi yani mutlak bi-
linci ifade etmektedir. ‹flte Tanr›’n›n kendi zat›n›
bilmesi varl›¤›n O’ndan ç›kmas›na neden olmufl,
bilgi ve düflünce eyleme neden illet teflkil etmifl-
tir. Farabi’ye göre bu ba¤lamda bilme ile yarat-
ma ayn› anlamdad›r.

Kuflkusuz bu anlay›fl›n âlemin ezeli oldu¤u dü-
flüncesini akla getirdi¤i iddia edilmifltir. Tanr›’n›n
bilgisi zat› gibi ezeli oldu¤una ve O ezelden be-
ri kendisini bildi¤ine göre bu bilmenin sonucun-
da meydana gelen varl›¤›n da ezeli olmas› man-
t›ksal bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Dolay›s›yla sudur teorisinin ilâhî dinlerde,
“Âlem Tanr›’n›n özgür istenciyle sonradan yara-
t›lm›flt›r.” fleklinde ifade edilen “yaratma” ilkesiy-
le ba¤daflmas› sorunlu görünmektedir. Bu gerçe-
¤i fark eden Farabi, yaratma ile suduru bir dere-
ceye kadar uzlaflt›rmaya çal›flm›fl; ancak birta-
k›m noktalarda ortaya ç›kan çeliflkiler tam çözü-
lememifltir.

“Bir’den ancak bir ç›kar.” ilkesi gere¤ince, Zo-
runlu Varl›k olan Tanr›’n›n kendi zat›n› düflünme-
si ve bilmesi sonucunda O’ndan manevî bir güç
olan ‹lk Ak›l ç›km›flt›r. Yukar›da da belirtti¤imiz
gibi bu sudur günefl sistemindeki gezegenlerin
say›s›nca devam ederek ay küresinin akl› olan
Faal Ak›l’da son bulmaktad›r. Onuncu ak›l olan
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Faal Ak›l, Ay-alt› âlemindeki her türlü fiziksel,
kimyasal, biyolojik olufl ve bozuluflun ilkesi sa-
y›lmaktad›r.

Farabi, Tanr› ile maddî evren aras›nda arac› bir
güç olarak gördü¤ü Faal Ak›l’›n dinî terminoloji-
deki karfl›l›¤›n› Cebrail diye verse de, dinde Tan-
r›’dan ald›¤› vahyi tebli¤ etmesi d›fl›nda Cebrail’e
dünyay› idare etme gibi bir görev verilmifl de¤il-
dir. Farabi’nin bu konuda Yeni Platoncu, Sabiî ve
‹slâm öncesi Türk kültüründen etkilendi¤ini dü-
flünmekteyiz.

Feyz ve sudurun zorunlu oldu¤u tezinin ilâhî is-
tenci s›n›rlay›c› bir içerik tafl›d›¤›, sudur da bir fi-
il oldu¤una göre, t›pk› yaratma gibi zaman için-
de gerçekleflmifl olmas› gerekti¤i, sudurun gerek-
çesi olarak gösterilen, “Bir’den ancak bir ç›kar.”
hipotezinin tecrübeyle çeliflti¤i, Tanr›’dan maddî
varl›klar ç›kamayaca¤› elefltirilerinden hareketle,
bu madde dünyas›n›n Faal Ak›l’dan do¤du¤unu
ileri sürmenin bir çeliflki do¤urdu¤u, zira Faal
Ak›l’›n da manevî oldu¤u, göksel ak›llar hem
Tanr›’y› hem de kendilerini bilirlerken Tanr›’n›n
yaln›z kendini bildi¤ini savunman›n O’nun yet-
kinli¤i ilkesiyle ba¤daflmad›¤› gibi gerekçelerle
sudur teorisinin boflluklar›na ve çeliflkilerine ifla-
ret edilmifltir. Bunun yan›nda, klasik geleneksel
yaratma teorisinin kendi iç çeliflkileri ve mant›k-
sal tutars›zl›klar›, sudur teorisinden daha fazlad›r. 
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EEvvrreenn TTaassaavvvvuurruu

Farabi’ye göre âlem basit cisimlerden oluflmufl
bir küredir ve âlemin d›fl›nda hiçbir fley yoktur,
yani onun ötesinde herhangi bir boflluk veya do-
luluktan söz edilemez, flu hâlde âlemin mekân›
yoktur. Bu telâkkiye göre, âlem Ay-üstü ve Ay-al-
t› olmak üzere iki ayr› varl›k alan›na ayr›lmakta
ve Ay-üstü âlemi oluflturan gök kürelerinin esir
denen, havadan daha hafif bir maddeden meyda-
na geldi¤i kabul edilmektedir. Ana maddelerinin
tek ve basit oluflu nedeniyle z›tlar› bulunmayan
bu küreler bir merkez çevresinde kesintisiz ola-
rak dairesel biçimde hareket etmek durumunda-
d›rlar. Bir baflka ifadeyle, gök kürelerinin hareke-
ti mekânik de¤il, dinamiktir. Fakat milyarlarca
y›ldan beri bir düzen içinde kesintisiz dönen bu
küreler dinamizmini nereden almaktad›r? Fara-
bi’ye göre bunlar s›n›rl› birer maddî varl›k olduk-
lar› için güçlerinin de s›n›rl› olmas› gerekir. Zira
s›n›rl› bir niceli¤in s›n›rs›z güç kayna¤› olmas› ka-
bul edilemez. ‹lk ve Orta Ça¤larda maddenin çe-
kim gücü bilinmedi¤i için gök kürelerine bu di-
namizmi sa¤layan›n ak›l oldu¤u kabul ediliyor-
du. Bu anlay›fla göre her kürenin maddeden so-
yutlanm›fl kendine özgü bir akl› vard›r ve o akla
ulaflmak (onun gibi soyut bir cevher olmak) ar-
zuyla kesintisiz dönmektedir. Her kürenin arzu
ve iste¤i farkl› oldu¤undan dönüfl h›zlar› da fark-
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l›d›r. Fakat sonunda hepsi bir tek varl›¤› sevme ve
arzulamada birleflirler ki, o da ilk sevgili olan
Tanr›’d›r. Gök kürelerinin bir düzene göre iç içe
hareket ederken birbirine temas etmesiyle (birbi-
rini etkilemesiyle) ve Faal Ak›l’›n da katk›s›yla
Ay-alt› âleminde dört unsur meydana gelmifltir.
Bu olayda gök kürelerinin farkl› hareketi dört un-
surun formlar›n›n farkl› olufluna, gök kürelerinin
durumlar›ndaki de¤ifliklikler de dört unsurun ka-
r›fl›m›na ve bunun sonucu meydana gelen cisim-
lerdeki olufl ve bozulufla (kevn ve fesada) neden
olmaktad›r. Ay-üstü âleminin Ay-alt› âlemini bu
derece etkiledi¤ini kabul eden Farabi, astrolojiye
inanmamakta ve konuyla ilgili olarak yazd›¤› en-
Nüket fima Yas›hhu ve Ma La Yas›hhu min Ahka-
mi’n-Nücum adl› eserinde astrolojiye iliflkin her
türlü kehaneti reddetmektedir.

Küre fleklinde basit birer varl›k olan dört unsur-
dan her biri s›cakl›k, so¤ukluk, yafll›k ve kuruluk
gibi dört z›t nitelikten ikisine sahiptir. Bunlardan
ilk ikisi aktif, son ikisi pasiftir. Kar›fl›m olay›nda
iki z›t nitelik bulunur ve bunlardan hangisi öteki-
ne üstün gelirse, oluflan cisimde onun özelli¤i
a¤›r basar. Bu anlay›fla göre kar›fl›m sonucunda
s›ras›yla tafllar, madenler, bitkiler ve hayvanlar
ortaya ç›kmakta, yüce yarat›c›n›n kar›fl›mdan is-
tedi¤i en ideal k›vam oluflunca da insan meyda-
na gelmektedir.
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Farabi’ye göre fizik, basit olsun bileflik olsun do-
¤al cisimlerin ilkelerini, özelliklerini ve onlarda-
ki de¤iflimi sa¤layan prensipleri araflt›ran bir
ilimdir. Genellikle ‹lk ve Orta Ça¤ fizi¤i varl›¤›n
menflei, özellikle de hareket teorisi üzerinde yo-
¤unlaflm›flt›r. Farabi de bu anlay›fla ba¤l› kalarak
fizik dünyadaki organik ve inorganik varl›k tür-
lerinde görülen her türlü oluflum ve de¤iflimi ha-
reket kavram› ba¤lam›nda aç›klamaktad›r. Ha-
reketi, “güç halinden fiil alan›na ç›k›fl” diye ta-
n›mlayan filozof, gök cisimlerinin dairesel hare-
ket etmelerine karfl›l›k, Ay-alt› âlemindeki var-
l›klar›n bir mekâna ba¤l› olarak çizgesel, yani
düz hareket ettiklerini belirtir. Hareketin yönü-
nü ise maddenin a¤›r veya hafifli¤i belirler. Bu-
na göre a¤›r cisimler çevreden merkeze, hafif ci-
simler ise merkezden çevreye do¤ru hareket
ederler. Ayr›ca hareketi yer de¤ifltirme, dönü-
flüm, artma-eksilme, olufl-bozulufl fleklindeki
geleneksel ayr›m› içinde inceleyen Farabi, bun-
lardan yer de¤ifltirmenin do¤rudan cevherle il-
gili olmas› nedeniyle hareket kavram›n› daha iyi
ifade etti¤ini, di¤erlerinin ise arazlara iliflkin ol-
du¤unu, yani cisimlerdeki biyolojik ve kimyasal
de¤iflimleri belirledi¤ini söylemektedir.69 Bun-
dan baflka Farabi, di¤er bir aç›dan hareketi ira-
desiz ve iradeli olarak ikiye ay›rmaktad›r. Bitki-
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lerin hareketi iradesiz, hayvanlar›n ve gök küre-
lerinin hareketi ise iradelidir.

Farabi’nin, klasik fizikte hareket kavram›yla ba¤-
lant›l› olarak incelenen zaman ve mekân konula-
r›na yaklafl›m›nda herhangi bir yenilik göze çarp-
maz. Ona göre zaman›n varl›¤› hareketle birlikte
kavran›r; hareket varsa zaman da vard›r. fiu hâl-
de zaman, d›fl dünyada bir gerçekli¤i olmay›p sa-
dece de¤iflime ba¤l› bir bilinç olay›d›r. Kesintisiz
bir nicelik olan zaman›n en küçük birimine “an”
denmektedir; bir bak›ma bu çizgi ile nokta ara-
s›ndaki iliflki gibidir, yani “an” geçmiflle gelecek
aras›nda hayali bir s›n›rd›r. Mekân da zaman gibi
metafizik bir kavramd›r ve “fludur” diye iflaretle
gösterilebilecek somut bir varl›k de¤ildir. Dolay›-
s›yla günlük dildeki bir nesnenin bulundu¤u
“yer” ile felsefedeki “mekân” birbirinden farkl›-
d›r. Felsefede mekân, kuflatan cismin iç yüzeyiy-
le kuflat›lan cismin d›fl yüzeyi aras›nda var oldu-
¤u kabul edilen hayali bir fleydir.

Farabi’ye göre tabiî konularla ruh incelendikten
sonra akl›n ve akledilir fleylerin incelenmesine
geçilir. “Nedir, ne iledir, nas›l ve neden dolay›d›r,
ne içindir?” gibi sorulara cevap aran›r. Böylece
cisimsel olmayan özlere ulafl›lm›fl olur. ‹nsan›n
ve do¤an›n do¤al özlerini ve kaynaklar›n› (meb-
delerini) ö¤renmek, eksik kal›r. Bu yüzden aklî
kaynaklar› (mebdeleri) da ö¤renmelidir. Bu da
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varl›klar›n en uzak sebeplerini araflt›rmakt›r ki,
tam da ilâhiyat›n konusuna böylece girilmifl olur.
Küllî olan bu ilmin konusu, bütün varl›klarda ge-
nel olan fleyleri varl›k, birlik, varl›k ve birli¤in çe-
flitleri, öncelik-sonral›k, kuvve-fiil, tam-eksik var-
l›klar›n müflterek kaynaklar› ve bu kaynaklar hak-
k›ndaki bilgilerdir. Bunlar tabiata ait konular de-
¤ildir. Aksine, tabiattan daha genel, yüksek ve
onun ötesindeki konulard›r. Bu ilmin ilk konusu
varl›k ve birliktir; ayn› zamanda çokluk, yokluk,
ma’kulat (akledilirler), bir ve çeflitleri, çokluk,
yokluk ve çeflitleri, varl›¤a kat›lan fleyler... gibi
problemlerdir. ‹flte metafizi¤in as›l konusu “ var-
l›¤› varl›k yönünden” incelemektir. Farabi’ye gö-
re ilâhî ilimlerin hepsi metafizi¤in içinde bulun-
maktad›r. ‹lâhiyat ilimlerini üç k›sma ay›rarak ge-
nel konusunun varl›klar›n ilk nedenlerini incele-
mek oldu¤unu söyler. Farabi, metafiziksel fleyle-
re Aristoteles’te oldu¤u gibi, “ilâhî inceleme” ve-
ya “kelâm ilmi” de demektedir.70

Temel sorun varl›k ve varl›¤›n ortaya ç›k›fl›, varl›-
¤›n kademeleri ile ilgili olarak serimlenmektedir. 

Acaba günlük hayatta “var” dedi¤imiz fleyler,
gerçekten var m›d›r ve bunlar ne çeflit varl›kt›rlar?
fiayet bunlar “gerçekten var “ iseler, nas›l var ol-
mufllard›r?...gibi varl›¤›n gerçekli¤i, kayna¤› ve

8877

70 Bkz. ‹. Hakk› Ayd›n, Farabi’de Metafizik Düflünce, s. 55.



neli¤i hakk›ndaki sorular, Farabi’nin düflüncesin-
de son derece belirgin, cevaplar› da aç›k ve ke-
sindir. Her kademedeki varl›k konusunda Farabi
tam bir realisttir. Yani, varl›klar› ayn› olmamakla
birlikte her kademedeki varl›k, Farabi’ye göre,
belli bir gerçekli¤i ifade eder. Örne¤in bu dünya-
daki bizler gerçek birer varl›klar›z ve biz asla ha-
yal ve gölgeler âleminde yaflam›yoruz.71

Farabi’ye göre varl›klar›n zirvesinde “Tanr›” bu-
lunmaktad›r. Farabi’nin dili ile bu “‹lk”tir. Varl›k
bütün kemali ile O’nda bulunur. O’nda “yoklu-
¤un” hiçbir izi, hiçbir biçimde, bulunmaz. O, her
türlü noksandan ar›nm›flt›r. O’nun varl›¤›n›n mer-
tebesinde olan ve O’na benzeyen bir baflka var-
l›k mevcut de¤ildir. Tanr›’n›n ne z›dd›, ne de ben-
zeri vard›r. O, her bak›mdan “bir” ve “ilk”tir. O,
hangi anlamda olursa olsun, çeflitli unsurlardan
meydana gelmifl bir bileflim, terkip de¤ildir. Tan-
r›, kelimenin tam anlam›yla “bir”dir, “tek”tir. O;
bilen, irade eden, yapan…”tek bir zat”t›r. Yani,
O’nun varl›¤› ile zat›, neli¤i ve nitelikleri ayn›d›r.
Dolay›s›yla O’nun hiçbir surette tarifi yap›lamaz
ve gerçek bir benzerlik olmamakla birlikte, biz
O’nu insana has olan fleylerle karfl›laflt›rmak su-
retiyle anlamaya çal›fl›r›z.
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Farabi, varl›klar›n “ilk”i olarak ortaya koydu¤u
Tanr›’y› “Zorunlu Varl›k” (Vacibü’l-Vücud) diye
nitelendirir. Bu; “yoklu¤u” düflünülemeyen; daima
her flartta varl›¤› zorunlu olarak düflünülen de-
mektir. Farabi, “imkân” ve “neden” kavramlar›n-
dan bu sonuca ulaflm›fl olmaktad›r. Ona göre ma-
demki Tanr›’n›n d›fl›ndaki varl›klar “mümkün”dür
ve mademki mümkün olan fley, herhangi bir ne-
den ve etki olmadan ortaya ç›kamaz, öyleyse
mümkün olan flu âlemin de var olup ortaya ç›k-
mas› için mutlak surette bir nedene gerek vard›r.
Ancak, mümkünü var eden, onu ortaya koyan ne-
denin kendisi “imkân” ile nitelendirilemez, ona
“mümkün” denemez. Çünkü böyle olursa onun
da bir baflka nedene ihtiyac› olur ve hiçbir biçim-
de “mümkün” olan fley “var” olamaz. Mademki
“mümkün” olan fleyler “var”d›r. Öyleyse, onlara
neden olan ve varl›k veren bir fley vard›r ve bu fle-
yin kendisi, “mümkün” de¤il, “zorunlu”dur.
O’nun varl›¤›n›n ortaya ç›k›fl› söz konusu de¤ildir.
O, nedensiz olarak ve daima vard›r. ‹flte bundan
dolay› kendisine “Zorunlu Varl›k-Vacibü’l-Vücud”
denir. Bu ise, Tanr›’d›r. Tanr›, tek ve gerçek neden-
dir. O, her fleyin ve bütün varl›¤›n kayna¤›d›r.72

Tanr›, bütün kudret ve fiili ile, yoklu¤u hiç düflü-
nülmeyecek tarzda ve ezelde vard›r. O’nun ezel-
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deki bu “varl›¤›”n›n, yine ezeli olarak “taflmas›n-
dan” “mümkün” denen “âlemler” ortaya ç›kt›.
Bu mümkünler âleminin ilkini, “yukar› âlem”,
(Farabi’nin ifadesi ile ulvî âlem) oluflturur. Bu
âlem cisimden, maddeden ve her tülü maddî fle-
kilden uzakt›r ve dolay›s›yla bu âleme, duyular-
la ulafl›lamaz. Ona ancak “ak›l” ile girilebilir.
Bundan dolay› da kendisine “ak›l âlemi” veya
“ak›llar âlemi” denmifltir. Ak›llar âleminde de,
yukar›dan afla¤›ya, bir s›ralanma söz konusudur.
Bunlar; birinci ak›l, ikinci ak›l, üçüncü
ak›l…fleklinde, belli bir hiyerarfli içinde bizim
dünyam›za kadar inerler. Ak›llar hiyerarflisinin
en sonunda yer alan ve bizim dünyam›za en ya-
k›n olan varl›¤a Farabi, “Faal Ak›l-Yapan, Eyle-
yen Ak›l” ad›n› vermekte ve ona göre bizim âle-
mimizdeki olaylar›n hepsi ondan kaynaklan-
maktad›r.

Birinci, ikinci, üçüncü…fleklinde hiyerarflik dü-
zene konulan ak›llardan her biri, her türlü mad-
deden ve flekilden uzak olmakla birlikte, belli bir
bütünlük, bir kiflilik sergiler. Kiflilik sergileyen
herhangi bir insan›n nas›l bir bedeni, ona hare-
ket veren bir can› ve onda görünen bir akl› var
ise, fizik-ötesi âlemi dolduran ve orada ifl gören
“ak›llar”dan her birinin, belli bir kiflili¤e sahip
olarak bir “felek”i, bir “can”› yani bir nefsi ve bir
“akl›” vard›r. Mars, Venüs, Üranüs…gibi y›ld›z
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ve gök cisimleri birer fizik-ötesi varl›klar olan
“ak›llar”›n, âdeta mekânlar›n› oluflturur. Sanki
onlar› temsil ederler. Gök cisimlerinden bizim
dünyam›za en yak›n olan› nas›l “ay” ise, fizik-
ötesi varl›klar olan “ak›llardan da bizim âlemi-
mize en yak›n olan› ay fele¤inin akl› olan “Faal
Ak›l”d›r. Bu ak›l, fizik dünya ile fizik-ötesi âle-
min s›n›r›n› ay›ran ve ayn› zamanda bu iki âlemi
birlefltiren; fizik-ötesi etkileri, kendi üzerinden fi-
zik âleme aktaran bir merkez konumundad›r.73

Kesin olmamakla birlikte Farabi’nin “ak›llar›n›n
say›s› on, onlara zemin oluflturan “felekler”in sa-
y›s› dokuz, fizik-ötesi âlemi iflgal eden bu varl›k-
lar›n toplam say›s› ise on dokuzdur. 

Farabi’nin “ak›llar âlemi” dedi¤i bu âlemde bo-
zulmalara ve çat›flmalara yer yoktur. Aksine bu
âlem, düzen ve istikrar›n mekân›d›r.

Ak›llar›n sonuncusu olan Faal Ak›l’›n oluflturdu-
¤u fele¤in alt›nda, yani ay fele¤inin alt›nda yafla-
d›¤›m›z, flu görünen dünya yer almaktad›r.

Bizim âlemimize en yak›n olan bu sonuncu akl›n
(Faal Ak›l) etkisi, günefl ve benzeri gök cisimleri-
nin de arac›l›¤› ile dünyam›zdaki unsurlar›, cis-
min temelini teflkil eden basit elementler ve ha-
yat unsurunu (nefs veya can) oluflturur. Basit un-

9911

73 Fahrettin Olguner, a.g.e., s. 90-91.



surlar, çeflitli flekiller alarak farkl› cisimlerin olufl-
mas›n› sa¤larlar. Çeflitli etkiler, bunlar›n da¤›lma-
s›na, bozulmas›na ve yeni bileflimlerle yeni bi-
çimlenmelerin, baflka baflka cisimlerin oluflmas›-
na neden olurlar. Çünkü bu âlem, de¤iflik neden-
lerin etkilerine aç›k, bozulma, da¤›lma ve yok ol-
malar›n cereyan etti¤i bir âlemdir. Do¤al eksik-
liklerin ve kötülüklerin âlemi de yine buras›d›r.

Bu âlemde de varl›klar afla¤›dan yukar›ya, hiye-
rarflik bir düzenle s›ralan›rlar. Bu s›ralan›fl›n en
alt›nda do¤al varl›klar (toprak, su….) vard›r. Bun-
lar› madenler, bitkiler, hayvanlar ve insan izler.
‹nsan bu âlemdeki varl›klar›n en üstünüdür. Fizik
âlem ile fizik-ötesi âlemin ortak noktas›nda bulu-
nan ve ikisi aras›nda köprü vazifesi gören insan›n
as›l gayesi “Yüce Mutlulu¤a” ermektir. Bu ise
onun, Faal Ak›l mertebesine ç›kmas› demektir.
Maddî ba¤ ve kay›tlardan kurtularak o, bu merte-
beye ulaflabilir.74

‹flte fizik âlem ile fizik-ötesi âlem tam bir bütün-
lük ve uyum içinde bu flekilde bulunurlar.

Farabi’nin bilgi felsefesine geçmeden önce, onun
bilgi teorisinin varl›k felsefesiyle, yani ontoloji-
siyle nas›l iliflkili oldu¤una k›saca temas etmemiz
gerekiyor.
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Farabi bilgi teorisinin kozmolojiyle ilgili yönü ol-
du¤u gibi, ontoloji ile de ba¤lant›l› bir taraf› var-
d›r. Hatta, onda bilgi ve varl›k birbirinden ayr›
düflünülemeyecek kadar iç içedir. Farabi’ye göre
varl›¤›n sebebi esasen bilgidir ve ilimdir. Hat›rla-
nacak olursa Farabi yaratmakla bilmenin ayn›
fley oldu¤unu söylüyordu.

Tüm evrenin varolufl nedeni temelde Tanr›’n›n bil-
gisi oldu¤u gibi, di¤er varl›klar›n, baflta gök cisim-
leri ve insan›n bilgisi de baflka varl›klar›n varolufl-
lar›na nedendir. Daha önce üzerinde durdu¤umuz
“On Ak›l” teorisine göre, her akl›n zorunlu olarak
bir üst akl› idraki ve bilmesi, bir afla¤› akl›n zorun-
lu olarak var olmas›n›n nedenidir. O hâlde Fara-
bi’ye göre, varl›k bilgi, bilgi de varl›kt›r.

‹nsan›n kendi bilgisi de insana yarat›c›l›k yetisi ve
gücü sa¤lar. ‹nsan bilgisi sayesinde zanaatlar ve
de¤erler diyebilece¤imiz baz› pratik ifller ve plas-
tik nesneler yarat›r. Çünkü Farabi’ye göre insan-
daki bir fikir veya bir bilgi her zaman fiil hâline
dönüflmek ister. Bu görüfl ‹bn Sina ve Gazzâlî’de
de, psikolojik anlamda aynen mevcuttur. Bu dü-
flünceleriyle onlar A. Fouillee ve W. James gibi
birçok modern ve ça¤dafl filozof ve psikolo¤un
öncüsüdürler. Ayr›ca bu aksiyonun (fiil) düflünce-
den önce geldi¤ini savunan birçok materyaliste
karfl› bir yan›t da teflkil etmektedir.
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II II II ..  BBÖÖLLÜÜMM

FFAARRAABB‹‹ ’’NN‹‹NN BB‹‹LLGG‹‹  FFEELLSSEEFFEESS‹‹

Farabi’nin bilgi teorisini iyi anlamak için psikolo-
jisi üzerinde durarak bir haz›rl›k yapabiliriz.

Modern psikolojinin kuruldu¤u XIX. yüzy›la ge-
linceye kadar metafizi¤in temel disiplinlerinden
biri say›lan psikoloji, fizyoloji ile bir arada müta-
lâa ediliyordu. Hatta Farabi’nin yüz defa okudu-
¤unu söyledi¤i Aristoteles’in De Anima adl› eseri
psikolojiden çok bir fizyoloji kitab› niteli¤ini tafl›-
maktad›r. Bunun yan› s›ra Farabi’nin, Platon ve
Yeni Platonculuktan gelen ve ruh telâkkilerini
içeren literatüre de vâk›f oldu¤u bilinmektedir.
Farabi’nin kulland›¤› nefs kavram›n›n biyolojik,
fizyolojik ve psikolojik bütün aktiviteleri ifade et-
ti¤i göz önüne al›n›rsa, ruh kavram›ndan daha
genifl anlam› oldu¤u gözden kaçmayacakt›r.

Aristoteles gibi Farabi de bir yandan nefsi “güç
(bilkuvve) hâlindeki do¤al organik cismin ilk yet-
kinli¤i” diye tan›mlarken, öte yandan nefsin be-
denin bir sureti oldu¤unu söyler. Burada nefse
güç, yetkinlik (kemal) ve form olmak üzere üç ni-
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telik izafe edildi¤ini görüyoruz. Örne¤in, bir bu¤-
day tanesi organik bir cisim oldu¤u için güç hâ-
linde yani potansiyel olarak canl› say›lmaktad›r.
Bu tane uygun bir ortama b›rak›ld›¤› zaman çim-
lenmek üzere kabu¤unu çatlat›r. Bu olayda tane-
nin sahip oldu¤u güç, fiil hâline gelerek kabu¤u
çatlatm›fl ve tane önceki durumuna nispetle geli-
flerek bir yetkinlik kazanm›flt›r ki buna “ilk yet-
kinlik” denmektedir. Daha sonra bu aktivite de-
vam ederek tohum kendi suretinde baflka taneler
meydana getirir, bu aflamaya da “son yetkinlik”
denir. Buna göre her canl› türüne sahip oldu¤u
görünümü veren onun nefsidir.75

Aristotelesçi tan›m kendisini yeterince tatmin et-
medi¤i için Farabi, Platon gibi nefs-beden ikile-
minden hareketle nefsin bedenden ba¤›ms›z ba-
sit bir cevher oldu¤u sonucuna ulafl›r. fiu hâlde
nefs fizyolojinin veya sinir hücrelerinin bir fonk-
siyonu de¤il, manevî bir cevherdir. Ne var ki Fa-
rabi bu iki yaklafl›m aras›ndaki çeliflkinin fark›n-
dad›r; zira nefs form ise manevî cevher, manevî
cevher ise form olamaz. Bu açmazdan kurtulmak
için filozofumuz mahiyeti itibar›yla nefsin cev-
her, cisimle olan s›k› iliflkisi nedeniyle de form ol-
du¤unu söyler. Do¤al olarak bu anlay›fl nefsin
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bedenle birlikte yarat›ld›¤› fikrini de beraberinde
getirmektedir. Fakat ölümle birlikte form da¤›la-
ca¤›na göre bu durum insan nefsinin ölümlü ol-
du¤u fikrine götürür.

Farabi nefsin basit bir cevher oluflunu, onu mad-
deden ba¤›ms›z olan kavramlar› alg›lay›fl›ndan,
bu ifli herhangi bir organa gerek duymadan ger-
çeklefltirmesinden ve nihayet z›tlar› bir hamlede
birlikte kavray›fl›ndan yola ç›karak kan›tlamakta,
maddî olan bir fleyin bu aktiviteyi göstermesinin
mümkün olmad›¤›n› söylemektedir.

Bundan sonra Farabi Platoncu bir yaklafl›mla
nefsi bitkisel, hayvanî ve insanî olmak üzere üç
k›sma ay›rarak inceler. Bunlardan ilki, bütün
canl›larda ortak olarak bulunan beslenme, büyü-
me ve üreme güçlerine sahiptir. Hayvanî nefs,
bunlara hareket ve alg› güçlerini katar. Bu kate-
gorideki varl›klar›n hareketinin bafll›ca iki kayna-
¤› vard›r. Hofla gideni elde etme do¤rultusunda
hayvan› tahrik eden istek gücü ile sevilmeyen,
zararl› ve korkutucu fleylerden uzaklaflmay› sa¤-
layan öfke gücü. Alg› gücü de iki kaynaktan bes-
lenmektedir. Bunlar befl duyu ile hayal (müte-
hayyile), vehim, düflünme ve hat›rlama olmak
üzere psikolojik güçlerden oluflmaktad›r. Bu ko-
nuda Farabi’nin ortak duyu ile hayal güçleri ara-
s›nda kesin bir ayr›m yapmad›¤› dikkat çekmek-
tedir. Ayr›ca filozof vehim gücünü hayvanlarda-
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ki içgüdü karfl›l›¤›nda kullan›rken, bu, insanlarda
düflünme gücü (müfekkire) olarak ortaya ç›k-
maktad›r.76 Nefsin en geliflmifl k›sm› olan insanî
nefse ise “düflünen nefs” (en-nefsü’n-nat›ka) ad›
verilmektedir ki bu da ak›l demektir.

Bilgi fenomeni, epistemoloji yoluyla çok yönlü
olarak incelenir. Bilgi teorisi, her fleyden önce
bilginin do¤as› üzerinde durur: Birinci sorudan
bafllayal›m:

Bilgi nedir? Hangi alan›, hangi varl›¤› ve fleyi ilgi-
lendiriyor olmas›na bak›lmaks›z›n bilgi, kendi do-
¤as› ve gerçekli¤i temel al›narak analiz edilir. Salt
bir fenomen olarak ele al›n›r. Yoksa tek tek bilim-
lerin kendi yöntem ve konular›na göre ürettikleri
parçal› bilgi, epistemolojinin do¤rudan do¤ruya
konusu olmaz. Oysa bilgi, hiçbir alan ya da ko-
nuya inhisar ettirilmeden do¤rudan epistemoloji-
nin yo¤unlaflt›¤› bir fenomendir. E¤er bilgi, mevzi
ilim ya da sorunlara ba¤l› bir fenomen olarak gö-
rülürse, b›rak›n her bir düflünce ç›¤›r›n›, her bir
bilim dal›na göre bir bilgi tan›m› yap›l›r ve bu ta-
n›m, felsefenin genel-geçer bilgi sorununa çözüm
oluverirdi. Demek ki bilgi, salt kendili¤inde ve
kendi gerçekli¤inde, her türlü konu ve branfltan
ba¤›ms›z olarak incelenen bir sorunsald›r.
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Bilgi nedir? sorusunu, Farabi’ye sorarken, verdi-
¤ini düflündü¤ümüz yan›tlar›n ortaya ç›karaca¤›
benzer problemler olup olmad›¤›n› görece¤iz.
Farabi, bilgi sorununu, s›ras›yla duyusal, deney-
sel, rasyonel ve nihayet mistik aflamalardan geçi-
rerek bir sürece ba¤lamaktad›r. Bilgi, her bir afla-
mada kendi ontolojik zemini, alan›, s›n›r› ve de-
¤eri itibar›yla bir tan›ma kavuflmakta; mistik bilgi
bu sürecin, mükemmel tan›ma ulaflm›fl bir bilgi
çeflidini ifade etse de, bilgi, Farabi’ye göre hiçbir
aflamada, mistik bilgiye k›yas edilerek yok say›l-
maz. O hâlde bilgi, oluflum sürecinin tümüyle
belirledi¤i bir fenomendir. Bilginin flu ya da bu
aflamada, ortaya ç›kan dereceleri, onun konu ve
ilimlerin yöntemlerine göre ayr› ayr›, hatta birbi-
rinden ba¤›ms›z gerçeklikler olarak, parçal› bir
surette tan›mlanmas›n› gerektirmez. 

Farabi’ye göre bilgi, duyusal (sansuel) düzeyde
ifade etti¤i kesinlik kadar, mistik düzeyde de
kendi konu ve yöntemine göre bir kesinlik ifade
eder.

Bilgiyi bilmek nas›l gerçekleflmektedir? Bilgi te-
orisi, bu ikinci sorunun yan›t›n›, genel olarak bil-
menin do¤as›n› araflt›rarak yan›tlamaya çal›fl›r.
Bu, bilgi fenomeninin bilme sürecinin analiz
edilmesiyle mümkün olur. Bilme nas›l gerçeklefl-
mektedir? Bilmek ne demektir? Nas›l biliriz? Bil-
gimiz hangi süreç, yöntem ve yolla elde edilir?
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Farabi, bilmeyi duyusal bilmeden rasyonel-mistik
bilmeye kadar olgunlaflarak devam eden bir süreç
olarak görmektedir. Bilme, do¤as› itibar›yla, bili-
nene yönelmektir. Ona ilgi duymakt›r. Önceden
ontik temelde kurulan yak›nl›k, epistemik temelle
bütünlefltirilir. Bilme, Farabi’ye göre, ne bafllan-
g›çtaki duyusal bir bilmedir, ne de, reel aflamala-
r› atlanarak “birden bire” içe do¤uveren irrasyo-
nel ve irreel bir mistik bilmedir. Bilme, bütünlü¤ü
bozulamayan bir süreçtir. ‹lkinin ihmali mistik
bilgiyi temelsiz bir vehime dönüfltürür; ikincinin
ihmali de materyalist bir bilmeyi ifade eder.

Bilginin kayna¤› ve s›n›rlar› sorunu, epistemoloji-
nin ilgilendi¤i üçüncü bir problemdir. Acaba, bil-
ginin kayna¤› nedir? Nereye kadar biliriz? Bilgi-
miz nerede bafllar, nerede sonlan›r? S›n›rlar› var
m›d›r? Her fleyi bilmek imkâns›z m›d›r? Fizik âlem
ile metafizik âlemin farkl›l›¤›, bilgimizin s›n›rlar›-
n› ne kadar etkiler? Zaman zaman metafizik aley-
hine yap›lan ontolojik ayr›m, bilgimizin s›n›rlar›-
n›, sadece fizik âlemle mi belirlemektedir? 

Farabi, fizik ve metafizi¤i birbirinden ay›r›r. Du-
yulurlar›n bilgisi, fizik âlemden, akledilirlerin bil-
gisi de metafizik âlemden elde edilir. Fizik ve
metafizik gibi, duyulur ve akledilirler de birbirin-
den farkl›d›r. Birinci ayr›mdaki ontolojik gerekçe,
ikinci ayr›mda epistemolojik sonuca dönüflür.
Ancak Farabi’ye göre bu ayr›m, bilginin s›n›rlar›-
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n› her iki varl›k alan›yla belirlememize engel de-
¤ildir. Varl›¤›n çeflitli derecelerinde bilgi olufl-
maktad›r ve bu bilgiler, hemen her derecede,
do¤ru olabilmektedir. ‹nsan bilgisinin s›n›r›, bu
“görünen âlem” ile kay›tl› de¤ildir. ‹nsan, bilgi
yolu ile fizik-ötesi âleme yani metafizi¤e ulafla-
bilmektedir.77

Farabi’ye göre, her iki varl›k alan› bilgimizin s›-
n›rlar›n› oluflturmaktad›r.

E¤er bilgi, baflta da söyledi¤imiz gibi, salt bir ger-
çeklik, ba¤›ms›z bir fenomen ve kendinde bir so-
runsal ise, organizeli ve sistemli hâli olan ilmin
farkl› kategorilerde yer almas›, bilginin bu mutlak
tan›m›n› daralt›r m›? Daha do¤rusu, baflka filozof-
lar gibi Farabi’nin de yapm›fl oldu¤u ilimler tasni-
fi, bilginin parçal› bir do¤aya sahip oldu¤unu gös-
terir mi? Yoksa, bilginin çeflitli bilim ve konulara
göre ald›¤› sistematik bir y›¤›n›n› m› ifade eder?

Farabi, bilgiyi genel olarak tan›mlarken, bu tutu-
munu ilimleri s›n›fland›r›rken de sürdürür. Gaz-
zâlî ve daha sonra ‹bn Haldun’dan farkl› olarak
Farabi, ilimleri genelde teolojik (fler’î) ve felsefî
(aklî) olarak de¤il, dil bilim, mant›k, matematik
ilimler, fizik ve metafizik ilimler (ilmu’t-tabii ve
ilmu’l-ilâhî) ve medenî ilim (f›k›h ve kelâm) ol-
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mak üzere befl bölümde ayr› ayr› s›n›flamakta ve
incelemektedir.78

Farabi’nin bilgi felsefesi, Ian Richard Netton’un
yerinde tespitiyle, karmafl›k ve birbiri içine gir-
mifl bir y›¤›n materyalden oluflmaktad›r. Anlafl›l-
mas›nda yaflanan zorluk, Farabi’nin da¤›n›kl›¤›
ya da sistematik düflünmemifl olmas›ndan de¤il,
tam tersine, sistemli ve düzenli bir bilgi felsefesi
ortaya koymufl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Farabi, Platon ve Aristoteles’i genel felsefeleri
itibar›yla uzlaflt›rmaya çal›fl›rken, her ikisinden
de etkilenmifltir. Sistemini, Platon ve Aristoteles
benzerlik ve farkl›l›klar› üzerine kurmufltur deni-
lebilir. Hele bunlara bir de üçüncü unsur olarak
Yeni Platoncu görüflleri eklersek, Farabi’nin bil-
gi felsefesinin ne kadar karmafl›k, zengin içerik-
li ve genifl bir spektruma sahip oldu¤u görülür.
‹slâm felsefesinde bilgi, Farabi sistemati¤iyle bir-
likte Platonculuk, Aristotelesçilik ve Yeni Platon-
culuk olmak üzere üç tarafl› bir etkinin ‹slâm
inanc›yla telif edilerek ortaya ç›kt›¤› görülmek-
tedir. Ancak ortaya ç›kan bilgi, art›k ‹slâm felse-
fesinin kendisine özgü bir bilgi tan›m›d›r. Çünkü
etkilendi¤i ve dayand›¤› temeller, ‹slâm’›n vahiy
ve ilham esprileriyle yeniden ve orijinal biçim-
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de farkl›laflt›r›l›p bambaflka bir bilgi tan›m›na va-
r›lm›flt›r. 

Farabi, bilginin duyusal ve deneysel çeflitinde
Aristocu pozitivizme; rasyonel ve mistik çeflitin-
de de Platoncu negativizme dayanm›flt›r.79 Bu en
genifl anlam›yla realizm ve idealizmin Farabi’nin
bilgi teorisinde kaynaflt›r›lmas›d›r. Felsefe tarihi
boyunca realizm ve idealizm, fizik ve metafizi¤i
temsil eden rakip felsefî ak›mlar›n hareket nokta-
lar› olmufltur.

Bilgi teorisinin birinci sorusuna, yani, Farabi’de
bilginin ne oldu¤u sorusuna dönelim.

Farabi acaba bilgiyi Platon ve Aristoteles fark›na
ra¤men, nas›l tan›mlamaktad›r?

Farabi do¤rudan do¤ruya bilginin tan›m›n› ver-
mez. Felsefeyi tek bir tan›ma s›¤d›rman›n zorlu-
¤u, hatta imkâns›zl›¤›, bilginin de ancak bir sis-
tem içinde analiz edilmedikçe, bilgi için de ge-
çerli olmaktad›r. Farabi, felsefeye do¤rudan de-
¤il, dolayl› tan›m getirirken, esasen bunu, felsefe-
nin ve felsefe ö¤renmenin amac›n› aç›klamaya
çal›fl›rken yapar.

“Felsefe ö¤renmekteki amac›n ne oldu¤u hususu-
na gelince; amaç, yüce Yarat›c›’y› bilmek, O’nun
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hareket etmeyen (de¤iflikli¤e u¤ramayan) “Bir”
oldu¤unu, her fleyin etkin sebebinin O oldu¤unu;
O’nun, kendi cömertli¤i, hikmet ve adaleti ile bu
âleme düzen veren oldu¤unu bilmektir. Filozo-
fun yapmas› gereken fley de, insan›n gücü ölçü-
sünde Yarat›c›’ya benzemesidir.”80

Farabi’ye göre, Ay-alt› âlemin duyulur objelerin-
den, fizik-ötesi âlemin akledilir objelerine kadar
kesintisiz devam eden bilgi, bafltan sona kopuk-
luk olmaks›z›n ancak gerçek ve kesin bir bilgiyi
ifade eder. Ahlâktan geometri ve mant›¤a uzanan
yol, felsefenin ta kendisidir.81 Bilgi, “Mutlak Var-
l›k’›n bilinmesiyle en mükemmel ve en kesin vas-
f›na eriflir. Mutlak Varl›k, ‹slâm tevhit inanc›n› ifla-
ret etti¤i Tanr›’dan baflkas› de¤ildir. Farabi bu hu-
susu aç›kça dile getirmektedir:

“‹lk Varl›k (mevcud) bütün varl›klar›n biricik ne-
denidir. O, her türlü eksiklik ve zay›fl›ktan uzak-
t›r. O’nun d›fl›ndaki her fley, hiçbir flekilde eksik-
lik ve kusurdan uzak kalamaz. O’nun varl›¤›, en
mükemmel ve en üstündür. Öteki tüm varl›klar-
dan önce gelir. O’nun herhangi bir flekilde bil-
kuvve varl›¤a sahip olmas› mümkün olmad›¤› gi-

110033

80 Farabi, Risale fi Ma Yenba¤i en Yukaddeme Kalbe Te-
allumi’l-Felsefe (el-Mecmu’ içinde) Kahire 1325/1907,
ss. 57-64.

81 Bkz. Farabi, a.g.m., a. yerler.



bi, herhangi bir biçimde var olmamas› da müm-
kün de¤ildir. Bundan dolay› O ezelidir; ezeli ol-
mak için kendisini varl›kta kal›c› k›lacak herhan-
gi bir fleye ihtiyac› olmaks›z›n tözü ve özü bak›-
m›ndan sürekli olarak vard›r...”82

Varl›ksal mükemmellik hangi mertebede ise, bilgi
de o mertebede gerçeklik ve kesinlik seviyesine
ulafl›r. Felsefe her aflamada ö¤renmektir. Bilgi ise,
Ay-alt› âlemden Ay-üstü âleme uzanan varl›klar
hiyerarflisinde, her bir varl›k derecesine göre ger-
çeklik ve kesinlik seviyeleri tafl›r. En mükemmel
varl›k Tanr› oldu¤una göre, en gerçek ve kesin bil-
gi, bu noktada ortaya ç›kar. Deyim yerindeyse,
bilginin objesi ne kadar “hareketsiz” ve mutlaksa,
bilginin gerçeklik ve kesinlik derecesi de o kadar
artm›fl olur.83 Duyulur âleme ait varl›klar, yani
Kamer fele¤inin alt›nda yer alan varl›klar, “müm-
künü’l-vücud” olduklar› için, kendilerine dayal›
olarak ortaya ç›kan bilgi de, (duyu ve deneye da-
yal› bilgi de) ancak karfl›l›k geldikleri objeler öl-
çüsünde gerçeklik ve kesinlik ifade ederler. 

O hâlde bilgi, duyulur dünyadan bafllayarak, ger-
çeklik ve kesinlik derecesi, sudurun kayna¤› olan
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Mutlak Varl›k’a ulafl›ld›kça artar. Bilgi ve inanç
ikili¤i, bilginin kesintisiz bir süreçle tekemmül et-
mesiyle afl›lm›fl olmaktad›r.

Demek ki Farabi epistemolojisinde bilgi, en yet-
kin tan›m›n›, do¤al olarak Mutlak Varl›k’›n bilin-
mesiyle kazanmakta; Tanr›, bilmenin en yetkin
formuyla bilgi ve inanc›n ortaklafla objesi olmak-
tad›r. Buna göre Farabi, inançla bilginin ne alan›-
n›, ne de objesini ayr› görmektedir.

Farabi’ye göre bilginin kaynaklar›, elde edilifl
yollar› ve metotlar›na geçmeden önce, bilgi te-
orisinin genel karakterine bakal›m.

Farabi, Uyunü’l-Mesail’de bilgimizin önce mutlak
tasavvur ve tasdikî tasavvurlarla oldu¤unu söyler-
ken, di¤er birçok eserinde bilgilerin yine önce ya
tasdik ve tasavvurlarla, ya nazar ve uslamlama yo-
luyla, ya fikir kuvveti veya ak›l erdirme yoluyla, ya
müflahede, ya ahlâkî kaideler ya da pratik sanatlar
yoluyla elde edildiklerini anlatmaktad›r. Ayr›ca
bunlara, deruni psikolojik tecrübeyi de dahil ettik-
ten baflka, bilginin yarat›l›flla ba¤›n› da gösterir.

Bütün bunlar dikkate al›nacak olursa, Farabi bil-
gi teorisinin genel karakterleri flöyle s›ralanabilir.
Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi Farabi’nin bil-
gisi mant›ksal oldu¤u kadar sensualist ve rasyo-
nalist, psikolojik oldu¤u kadar sezgici karakter-
lerden oluflmaktad›r. S›ras›yla açal›m.
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1. Farabi’ye göre bilgi her fleyden önce bir man-
t›k meselesidir. (Logocentricism ve A Priorism).

Filozofumuza göre bilgi elde etmek için önce
mant›ksal do¤rulardan hareket edilmesi gerekti¤i
gibi, elde edilecek bilgilerin de mant›ksal, yani
akl›n kurallar›na uygun olmalar› gerekir. Bunun
için, Farabici bir bilgi teorisinin hem bafllang›c›n-
da, hem de sonunda mant›k vard›r. Mant›k bizi
do¤ru bilgi elde etmeye sevk etti¤i gibi, elde edi-
len bilginin do¤rulu¤u ve kesinli¤i için de ölçü-
dür. O hâlde Farabi, mant›¤› bilgi teorisinden ay-
r› düflünmektedir, yani bilgi teorisini müstakil bir
alan gördü¤ü mant›k üzerine infla etmektedir.

Farabi’ye göre, bütün bu bilgilerin temelinde onun
bazen makbulat ve meflhurat, bazen da ulum-›
meflhure ve evail-i mütearife dedi¤i do¤ruluklar›,
mant›ksal olarak kabul edilmifl ilk bilgiler sayar.84

Farabi için, Aristoteles’te de oldu¤u gibi, bu ilk
bilgiler di¤er bilgileri elde etmede ve hüküm ç›-
karmada ilk öncüllerdir. Filozofumuza göre, di¤er
bütün bilgi çeflitleri ancak bilginin ve hükmün ilk
prensipleri olan makbulat ve meflhurat ile elde
edilirler. Bu ilk bilgiler insan›n zihninde varolufl
an›ndan beri garizî (do¤al) olarak mevcuttur. Bu-
nunla birlikte, zihince var olan ve ortaya ç›kan bu
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bilgiler hakk›nda bazen insan bilinçsiz olabilir.
Onlara delâlet eden baz› sözler iflitince, onlar›n
evvelce kendi zihninde var oldu¤unun fark›na va-
r›r. O hâlde Farabi’ye göre ilk bilgiler zihinde bil-
kuvve yani potansiyel olarak mevcuttur. Bu nok-
tada Farabi’de bir inneizmden söz edilebilir. Ayr›-
ca bütün bunlar insanlar›n müflterek hissinden
kaynaklanan veya kendi ilimlerine güvenilen in-
sanlar›n ortaya att›klar› do¤ru bilgilerdir. Bu ba-
k›mdan Kant’›n tabiriyle bunlar a priori bilgilerdir.
‹bn Sina, Farabi’nin bu anlay›fl›n› daha da derin-
lefltirmifltir. Gazzâlî ise el-Munk›z’da bu çeflit bil-
gileri “zaruriyyat” ve “bedihiyyat” olarak isimlen-
dirir. Bu bilgiler insan mant›¤›na ayk›r› olmazlar.

Farabi’ye göre, Aristoteles’te de oldu¤u gibi, her
türlü k›yas bir bilgi kayna¤›d›r. Ancak k›yas›n bil-
gi kayna¤› olmas› ve kendisiyle bilgi elde edile-
bilmesi için baz› koflullar vard›r:

1. K›yas›n konusu, varl›¤› ile yoklu¤u eflit olan
mümkün fleyler olmamal›.

2. K›yas›n sonucunun z›dd›n› do¤urmamas›.

Farabi flöyle der: Biri di¤erinden evlâ olmaks›z›n
varl›¤› ve yoklu¤u eflit olan iki fley aras›nda k›yas
asla olamaz; zira k›yas›n olumlu ya da olumsuz
ancak iki sonucu vard›r. Herhangi bir k›yas bir
fley ve onun z›dd›n› birlikte do¤urursa, bu k›yas-
tan ilim ç›kmaz. Çünkü k›yasa olan ihtiyaç, k›yas
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yap›ld›ktan sonra, zihni nak›slara birlikte yönelt-
meksizin sadece fleyin varl›¤›n› veya yoklu¤unu
bilmek içindir…. fiu hâlde nak›slardan birini ka-
zand›r›p di¤erini ortadan kald›rmayan bir fikir
veya söz, bofltur veya bat›ld›r. O hâlde, Farabi’ye
göre makbulat, meflhurat ve k›yas yoluyla elde
edilen tasavvur ve tasdik edilmifl mant›ksal bilgi-
ler ilk bilgilerdir ki, di¤er bütün bilgi çeflitlerinin
elde edilmesine öncülük ettikleri gibi onlar›n ay-
n› zamanda ilk prensipleridir.

2. Farabi’ye göre bilgi, ikinci derecede bir hissî
idrak iflidir.

Aristoteles’te oldu¤u gibi, Farabi’de de esas bilgi,
bir hissî idraktir. Befl duyunun bilgi elde etmede
rolü büyüktür. Aristoteles’in, “bir duyunun kayb›,
bir ilmin kayb›d›r” sözü âdeta Farabi’nin vazge-
çilmez ilkesidir. Farabi, insanda bilginin meyda-
na gelmesini duyulara ba¤lamaktan geri durmaz.
Duyular yoluyla elde edilen her hissî idrak bize
baz› varl›k kategorilerinin baflka hiçbir ifllem ya-
p›lmaks›z›n hem bilgilerini verir, hem de duyular
yoluyla elde edilemeyen bilgilerin elde edilmesi-
ne yard›mc› olur.

Duyulurlar›n konusu ancak somut kavram ve on-
lar›n delâlet ettikleri bileflik varl›klard›r; baflka bir
deyiflle maddesi ve formu, yani her ikisi birden
olan varl›klard›r. Yani yarat›lm›fl âlemdir. Zorunlu
ve basit cisimler duyu ile bilinemezler. O hâlde
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duyu ile ancak somut ve bileflik varl›klar›n bilgi-
si elde edilebilir.

Farabi’ye göre duyular›n merkezi insan nefsidir.
Nefs, kendi kendini idrak edebilme gücüne sahip
oldu¤u gibi, befl duyunun kendisine verdi¤i eflya-
n›n formunu da idrak eder. Böylece eflyan›n bil-
gisi insan nefsinde has›l olur. Nefs, sahip oldu¤u
hayal ve hat›rlama güçleriyle bu bilgileri korur.
Bu belki Farabi’nin bilgi teorisinin özgün yanla-
r›ndan biridir.

Filozofumuza göre duyusal idrakle nefste elde edi-
len bilginin en önemli özelliklerinden birisi, bun-
lar›n parçal› ve birbirinden kopuk bilgi kategorisin-
de olmalar›d›r. Ço¤alma ya da azalmaya maruz-
durlar. Tanr›’n›n bilgisinde ço¤alma, azalma, de-
¤iflme olmad›¤›ndan, O’nun bizim gibi duyusal
bilmesi ve bu bilgisinin cüz’î olmas› düflünülemez.

3. Farabi’ye göre bilgi bir ak›l ve düflünme iflidir.

Gerçek bilgi, di¤er bilgi ve bilme çeflitleri ile k›-
yasland›¤›nda, nazarî ve aklî bilgidir. Çünkü na-
zarî ve aklî bilgi, küllî (bütünsel) bilgidir. Ak›l yo-
luyla arac›s›z tecrübî ve aklî bilgi elde edilirken,
tefekkür yoluyla arac›l› aklî bilgiye ulafl›l›r. Aklî
ve nazarî tecrübe ve düflünme ancak mümkün
varl›klar üzerinde olur. Zorunlu olan fleyler üze-
rinde tefekkür ve ak›lla bilme imkâns›zd›r. Çünkü
Farabi’ye göre bir fleyin ak›lla idraki ve bilinmesi
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demek, akl›n o fleyi maddesinden soyutlayarak,
arac›s›z resmetmesi demektir. 

Aklî bilgi görüflünü ve bu çeflit bilginin oluflumu-
nu iyi kavrayabilmek için, Farabi’nin ak›l teorisi
üzerinde durmak gerekmektedir. Önce Farabi,
Aristoteles gibi akl› 1. Teorik Ak›l, 2. Pratik Ak›l
diye iki temel kategoriye ay›r›r. Teorik ak›l da
kendi içinde 1. Heyulanî Ak›l (Akl-› bi’l-Kuvve),
2. Bilfiil Ak›l, 3. Kazan›lm›fl Ak›l (Akl-› Müstefad),
ve 4. Faal Ak›l diye dörde ayr›l›r.

‹lk ikisine bakal›m:

11..  HHEEYYUULLAANNÎÎ  AAKKIILL

Bu ak›l, insan›n do¤ufltan sahip oldu¤u ve maddî
olmayan akledilebilir formlar› kabul edebilen bir
güçtür, basit bir cevherdir. Bir yandan insan nef-
sine ba¤l›d›r ki, cüz’î varl›klar›n formlar›n› d›fl
duyular› vas›tas›yla elde eder. Böylece eflyalar,
bu akla nakfledilebilmesiyle akledilirler hâline
dönüflür. Bu ak›l, duyusal alg›lar› kendinde so-
yutlaflt›r›r ve onlar böylece ak›lda maddesiz bir
varl›¤a bilfiil kavuflurlar.

22..  BB ‹‹LLFF ‹‹ ‹‹LL  AAKKIILL

Bilkuvve yani potansiyel akl›n, bilfiil kendisinde
d›fl flahsî varl›¤›n formunu kazanmas› ve bunlar›
h›fzetmesidir.
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Faal Ak›l hakk›nda daha önce gerekli izahlar ya-
p›lm›flt›.

3. Farabi’ye göre bilgi, dördüncü derecede bir
sezgi iflidir.

Filozofumuz, aklî bilgiye mutlak gerçek bilgi de-
nilebilmesi için, müstefad akl›n elde etti¤i akledi-
lir formlar›n gerçekten eflyan›n gerçekli¤iyle uy-
gunluk arz edip etmedi¤ini tecrübe etmek gerek-
lidir demektedir. Bu nas›l olacak? Bu insanî akl›n
üçüncü mertebesi olan müstefad akl›n, Faal Ak›l
ile birleflmesiyle gerçekleflecektir. Ancak bu yolla
aklî bilgiler tecrübenin konusu olabilirler. Aksi
takdirde olmaz. Ak›l müstefad derecesinde kalsa,
aklî bilgi, nefsle elde edilen duyusal bilgiden pek
farkl› olmaz.

Müstefad ak›l bir s›çray›flla, Farabi’ye göre, ken-
disinde var olan bütün varl›klar›n formlar›n› bu-
lunan Faal Ak›l’la irtibat kurabilir. 

Farabi’ye göre bilginin iki türlü de¤erinden söz
edilebilir:

aa.. BBiillggiinniinn TTeeoorriikk DDee¤¤eerrii: Farabi’ye göre bilginin
teorik de¤erinin iki yönü vard›r. ‹lki, insan›n te-
orik akl›n› gelifltirir ve insan› daha çok düflünme-
ye sevk eder. ‹kincisi de, Sokrates ve Aristoteles’in
dedi¤i gibi, insana mutluluk kazand›r›r; zira, biz-
zat bilgi, Farabi’ye göre erdemdir. Bilgi insana sa-
dece dünya mutlulu¤unu de¤il, ayn› zamanda
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ahiret mutlulu¤unu kazand›r›r. Filozofumuza gö-
re tüm teorik erdemlerin kayna¤› bilgidir; bilgiyi
erdemlerden ay›rmak neredeyse imkâns›zd›r.

Ona göre, insan müstefad ak›l derecesine ulafl›n-
ca ve bu suretle Faal Ak›l’la birleflince en yüce
mutlulu¤a erer ve en do¤ru bilgiyi elde eder; bir
tür mistik tarzda olan bu aklî birleflme hem do¤-
ru bilginin, hem de mutlulu¤un kayna¤›d›r.

bb.. BBiillggiinniinn PPrraattiikk DDee¤¤eerrii:: Bilgi insanda ayn› za-
manda pratik akl› oluflturur. Bunun sayesinde de
insan birçok sanat ve pratik ifl gerçeklefltirebilir.
Pratik bilgi insan› “yarat›c›” yapar. ‹nsanlar› idare
etme sanat› olan siyaset ve ekonomi, terbiye sa-
nat› olan ahlâk, iflte bütün bunlar bilgi ile kazan›-
l›r. Bu sanatlar bilginin uygulanmalar›d›r.

Farabi’ye göre bilginin bu de¤erlerini elde edebi-
len insanlar, gerçek filozofturlar. ‹flte bunun için
de mutlu devletin kurulmas› ona göre, ancak filo-
zoflar›n baflkanl›¤›yla mümkün olur.

Farabi, insanlardan bizzat kendilerinin mutlu ol-
malar›n›, iyi bir idareci ve e¤itimci olmalar›n› is-
teyenlere felsefe ö¤renmelerini önermektedir.
Çünkü felsefe, insana teorik ve pratik akl› ayn›
anda kazand›rabilen tek bilgidir, tek sanatt›r.

Bilgi ve mutluluk derecelerine göre insan toplu-
luklar› ve onlar›n yönetimi, Farabi’ye göre dört
ana k›s›mda tecelli eder:
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1. Erdemli Devlet ve Millet: Erdemli devlet Faal
Ak›l’la bilgi elde eden kiflilerin yönetti¤i dev-
lettir. Siyaset, dünya ve ahiret bilgisi üzerine
kurulmufltur.

2. Fas›k Devlet ve Millet: Farabi’ye göre gerçek-
te fas›k devlet, erdemli devlet ile dalâlette
olan devlet aras›nda orta bir yerdedir. Fas›k
devlet, teorik olarak do¤ru bilgilere sahip fa-
kat pratik olarak bu do¤ru bilgilere göre de¤il
de, yanl›fl ve gerçek olmayan zevklere göre
yönetilen devlettir.

3. Cahil Devlet ve Millet: Cahil devlet heyulanî
veya bilkuvve (potansiyel) ak›l seviyesinde
kalm›fl kimselerin yönetti¤i devlettir. Kifliler ve
devlet idarecileri baz› fleyleri bilseler de ger-
çekte cahildirler. Bildikleri fleyler sadece dün-
ya iflleridir. Cahil devlet ve milletler de kendi
içlerinde çeflitli s›n›flara ayr›l›rlar.

fiimdi Farabi’nin bilgi felsefesinin ayr›nt›lar›na
geçebiliriz.

Bilmenin do¤as›, bilgiyi bilmenin mahiyeti nedir?
‹nsan nas›l bilmektedir? Ya da bilgi nas›l meyda-
na gelmektedir?

Farabi’nin epistemolojik paradigmas› “akleden”,
“ak›l” ve “akledilen” olmak üzere üç temel üze-
rinde bir araya gelir ve Tanr›’da bütünleflir. Ema-
nasyon (sudur) ve yaratman›n telifi Farabi’de on-
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toloji ile epistemolojiyi birlefltirir. Ontolojik hiye-
rarfli dikkate al›nd›¤›nda, emanasyon, Mutlak
Varl›k’tan Ay-alt› âleme do¤ru ilerler. Farabi, on-
tolojisini yukar›dan afla¤›ya do¤ru kurarken, Pla-
ton’u izler; bu izleme Farabi’yi, her türlü bilme
ve bilgiye ontik85 anlamda Tanr›’y› postulat ola-
rak kabule iletir. Epistemolojide ise, afla¤›dan yu-
kar›ya do¤ru bir bilme ve bilgi sürecini izler. Du-
yusal bilgiden, rasyonel, mistik bilgiye do¤ru
yükselifli söz konusudur. Aristoteles’de oldu¤u gi-
bi tikellerden tümellere ulafl›r. ‹lki, tümdengelim
metoduna, ikincisi de tümevar›m metoduna kar-
fl›l›k gelir. Varl›k felsefesinde yukar›dan afla¤› se-
yir, bilgi felsefesinde afla¤›dan yukar›ya do¤ru de-
vam eden seyirle çak›fl›p uylaflarak, bilgi ile inan-
c›, hakikat bilgisinin ayr›lmaz ögeleri yapar. Bu
gerçekten Farabi’nin özgün yanlar›ndand›r.

Orta Ça¤ ‹slâm düflüncesinde ilim ve marifet, her
ikisi birden bilgi fenomenini ifade eder. ‹lim, le-
gal geleneksel anlamda önceleri “dinî bilgi” an-
lam›na gelmekteydi. ‹slâm mistisizmi bunu seve
seve benimseyip kabul etti. Marifet ise, öncelikle
sûfîler ve di¤er Müslüman düflünürler taraf›ndan
Tanr› ve ahiret hakk›ndaki temel bilgilere dayal›
irfan yerine kullan›ld›. Buna göre, mistik bilgi ile,
erken dönemde dinî bilgi anlam›ndaki ilim ara-
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s›nda gerçekte herhangi bir fark yoktu. Daha son-
ralar› marifet mistisizmin ayr›cal›kl› bir bilgi pa-
radigmas› hâline geldi. ‹flte Farabi, ilimlerin s›n›f-
land›r›rken, dinî ve aklî ilimler fleklinde bir ayr›m
yapmad›¤› gibi, dinî ve felsefî bilgi gibi genel bir
ayr›ma da gitmemifltir. Onun bilgi felsefesinde
ilim ve marifet, ayn› gerçekli¤in tek bir anlat›m›
olan bilginin tan›m›n›n ayr›lmaz parçalar›d›r.

Mant›k, Aristoteles’te oldu¤u gibi Farabi için de
bilmenin ve bilgiyi elde etmenin en güvenli ara-
c›d›r. ‹limlerin Say›m›’nda Farabi, mant›¤a çok
önemli bir yer verir. Ona göre mant›k, kesin bil-
giyle sonuçlanan bir ilimdir. Mant›k sadece me-
tafizi¤in içeri¤inde de¤il, bilginin konusuna ilifl-
kin teorik s›n›flamaya da etki eder. Mant›k, dü-
flünce ve s›n›flamada epistemolojik bir belirleyi-
cili¤e sahiptir.86

Farabi, nefsî kuvvelerle aklî kuvveler aras›nda
paralellik kurarak bilmenin oluflumunu ve bilgi-
nin oluflum sürecini anlat›r. Nefsin kuvveleri,
“beslenme”, “duyma”, “hayal etme” “konuflma”
ve “yönelme-uzaklaflma” olmak üzere befl k›s›m-
d›r. Hakikatte nefs tek bir cevher olup bunlar
onun kuvveleri ve aktlar›d›r. “Konuflma” (nutk)
kuvvesi, di¤er bütün kuvvelerin en üstünü ve yö-
neticisidir. Bilgiyi en yüksek düzeyde ifade eden
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bu nefs-i nat›kad›r. ‹nsan vücudundaki organlar›n
bafl› nas›l kalp ise, nefsî kuvvelerin bafl› da “ko-
nuflma” kuvvesi, yani nefs-i nat›kad›r.87 Farabi,
bilginin meydana geliflini, bu kuvveler ve organ-
lar›n görevlerini hiyerarflik tarzda tek tek aç›klar.
Bizim bu noktada dikkatimizi çeken fley, insan›n
tüm organlar›, nefsin kuvveleri ve ak›l çeflitlerinin
mükemmel bir harmoni içinde bilginin ortaya
ç›kmas›nda ald›klar› vazgeçilmez roldür.

Bilmenin do¤as› Farabi’de, duyulurlardan akledi-
lirlere, ilimden marifete, felsefeden dine ve misti-
sizme ve nihayet bilgiden inanca do¤ru kesintisiz
olarak devam eden bir eylemin ad›d›r. Bilgi de bu
eylemin zorunlu ve do¤al sonucudur.

Farabi’ye göre insan bilgisinin ilk kademesini tefl-
kil eden fizik dünyaya ait bilgiler, akl›m›z›n du-
yulara dayal› olarak ve onlar›n tecrübesinden ç›-
kard›¤› bilgilerdir. Bu yönüyle ampirist görünen
Farabi, öte yandan da bilgiyi metafizik varl›k ala-
n›na ba¤lam›fl, soyut varl›klar›n etkisi alt›na sok-
mufl ve böylece bilgiye mistik bir vas›f yüklemifl-
tir. Varl›k felsefesinde bütün niteliklerden ar›tarak
“Mutlak Bir” olarak ilân etti¤i Tanr›’ya bu yolla
kavuflman›n imkânlar›na iflaret etmektedir.

Bilgi melekelerini bedenin organlar›na göre tasnif
eden Farabi, en önemli bilgi merkezi olarak kal-
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bi kabul etmifltir. Bu onun, gerçek bilginin vahiy
ve ilhamdan geldi¤i temeline dayal› ‹slâm inanc›-
na ba¤l›l›¤›n› göstermektedir.88

Nefs-i nat›ka, duyulurlar›n bilinmesinden Mutlak
Bir’in bilinmesine kadar kesinleflen bilginin, söz
ve yaz› ile dile getirilmesi ile görevlidir. Farabi’de
dil ile düflünce aras›ndaki iliflki özellikle üzerin-
de durulan bir husustur.

Farabi düflüncenin unsurlar›n› formüllefltirmifltir.
Çünkü düflünce ile dil aras›nda s›k› bir iliflki bu-
lunmaktad›r. Zaten “nutk” (konuflma) kelimesi,
sadece insan›n akledilirleri alg›layabilece¤i güce
de¤il, fakat insan›n ruhunda (nefsinde) anlay›fl
yolu ile has›l olan akledilirlere de delâlet eder.
Bu akledilirler “içten konuflma” olarak göz önü-
ne al›n›rlar. Nihayet “nutk” kelmesi içerde bulu-
nan fleyin dil ile ifade edilmesine delâlet eder.

Farabi’ye göre a¤›zdan ç›kan sesler kavramlara
iki flekilde delâlet eder. ‹lki, bir nevi hat›rlatma
iflareti olarak delâlet etmek, ikincisi tabiî olarak
de¤il, fakat uylafl›mla delâlet etmektir. Yaz›lar›n
a¤›zdan ç›kan sese, a¤›zdan ç›kan ses kavramla-
ra veya zihindeki izlere, zihindeki izler ise, ken-
dilerinin örnekleri olduklar› fleylere yani objelere
delâlet etmektedir. Kavram da kavramlar›n duyu-
sallar›na delâlet eder. Bu flekilde Farabi’ye göre,
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yaz› dile, dil düflünceye, düflünce ise objeye de-
lâlet etmifl olmaktad›r.

Farabi’de as›l varl›k Tanr› oldu¤una göre, bu su-
retlerin varl›klar›n›n teminat› Tanr›’dan al›nmak
zorunda kal›nacakt›r. Çünkü suretler cevherlerin
yani as›l varl›klar›n mahiyetleridir; oysa cevher-
ler varl›klar›n› Tanr›’dan almaktad›rlar.89

Demek ki Farabi’ye göre bilginin bilinmesi ve
bilgi hâline gelmesi, sürecin bafl›ndan sonuna ka-
dar inançla birlikte mümkün olmaktad›r. 

Acaba, varl›klar›n Mutlak Bir’den sudur ediflinde,
fizik âlemle metafizik âlem aras›nda ontik arac›-
l›k yapan Faal Ak›l, her iki âlemin bilgisini etme-
de, epistemik arac›l›k da icra etmekte midir?

Faal Ak›l ve onun bilgi meselesindeki yerine geç-
meden önce Farabi’nin ak›llar nazariyesine ana
çizgileriyle göz atmak gerekecektir.

Farabi, ak›l kavram›n› ve onun anlamlar›n›, eserle-
rinde farkl› tasnifler alt›nda toplam›flt›r. Farabi, ak-
l›n anlamlar› ile akl›n çeflitlerini ayr› ayr› saymakta-
d›r. Ona göre akl›n anlamlar› alt› çeflittir: “ Ak›l ke-
limesi birçok anlama gelir. ‹lki, halk›n bir insan
hakk›nda “o ak›ll›d›r” dedi¤i fleydir. ‹kincisi, kelâm-
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c›lar›n “bu akl›n gerektirdi¤i veya reddetti¤i fleydir”
diyerek s›kça tekrarlad›klar› ak›ld›r. Üçüncüsü,
Aristoteles’in Kitabü’l-Bürhan’da (II. Analitikler) sö-
zünü etti¤i ak›ld›r. Dördüncüsü, onun Kitabü’l-Ah-
lak’›n (Nikomakhos’a Etik) alt›nc› bölümünde an-
latt›¤› ak›ld›r. Beflincisi, Kitabu’n-Nefs’te (De Ani-
ma) sözünü etti¤i ak›ld›r. Alt›nc›s›, Kitabü Ma-
ba’de’t-Tabia’da (Metafizika) anlatt›¤› ak›ld›r.”90

Bunlar akl›n anlamlar›d›r. Bilgi sorunuyla do¤ru-
dan ilgili olan tasnif ise, Farabi’nin Aristoteles’in
De Anima’s›na göndermede bulunarak yapm›fl
oldu¤u s›n›flamad›r.

Birincisi bilkuvve ak›ld›r. “ Bir bak›ma bu, ak›l ve-
ya akl›n bir cüz’ü yahut nefsin güçlerinden bir güç,
ya da varl›¤a ait maddeleri de¤il, onlar›n bütün
mahiyet ve suretlerini soyutlamaya haz›r ve müsa-
it olan herhangi bir fleydir. Bu ak›l, suretlerin hep-
sini o fleyin sureti veya suretleri hâline getirir...

‹kincisi bilfiil ak›ld›r. “ Varl›¤a ait suretler o fley-
de (bilkuvve ak›l) ortaya ç›k›nca o, bilfiil akla dö-
nüflür. ‹flte bilfiil akl›n anlam› budur…”
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Üçüncüsü müstefad ak›ld›r. “Bu aflamada mad-
desiz suretler ve hiçbir zaman maddenin sureti
olmam›fl suretlerden oluflan varl›klar söz konusu
ise, bunlar akledildi¤inde varl›k kazan›rlar. Zaten
bunlar akledilmeden önce kavram olarak vard›r-
lar. Bizim, “bir fleyin önce akledilmesi” deyifli-
miz, maddedeki suretlerin soyutlanarak önceki
varl›klardan baflka bir varl›¤a dönüflmeleri anla-
m›na gelmektedir. O hâlde burada maddesiz su-
retler söz konusu oldu¤una göre o zihin (zat) so-
yutlama gere¤i duymadan onlar› soyutlanm›fl
olarak haz›r bulur ve kendi varl›¤›na iliflkin bir
kavram gibi onunla do¤rudan iliflki kurar… Müs-
tefad ak›la ulafl›ld›¤›nda bu hiyerarfli, madde ve
surete iliflkin varl›klar›n son s›n›r›na varm›fl olur.
Bundan daha ileriye yükselecek olursa, ayr›k var-
l›klar›n ilk mertebesine yükselmifl olur ki, bu da
Faal Ak›l mertebesidir.”91

Fizik ve metafizik âlemler aras›nda arac›l›k ya-
pan dördüncü çeflit akla, yani Faal Ak›l’a geçebi-
liriz. Bu arac›l›k, tekrar hat›rlamak gerekirse, hem
ontolojik ve hem de epistemolojiktir.

“Maddede bulunmayan ve asla bulunmayacak
olan ayr›k bir formdur. Bu, bir bak›ma fiil hâlin-
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deki ak›l olup müstefad ak›lla yak›n bir benzerli-
¤e sahiptir. ‹flte bilkuvve akl› bilfiil ak›l, bilkuvve
kavramalar› bilfiil kavram hâline getiren Faal
Ak›l’d›r. Bunun bilkuvve akla nispeti, günefl ile
karanl›kta bilkuvve görme gücüne sahip bulunan
göz aras›ndaki nispet gibidir…”92

Ak›llar hiyerarflisinin onuncu s›ras›nda yer alan
bu Faal Ak›l, aflk›n âlemle süflî âlem aras›nda bir
köprüdür. Onuncu akl›n hem ontolojik, hem de
fonksiyon ve boyut itibar›yla epitemolojik anlam›
vard›r. Ontolojik boyutu Yeni Platonculukla,
epistemolojik boyutu Aristoteles epistemolojisiy-
le yak›ndan iliflkilidir.

Bilgi mümkün, ama eflyan›n mahiyetini tam ola-
rak bilmek mümkün de¤ildir.

Farabi, bize yüzy›llarca sonra Kant’›n da söyleye-
ce¤i gibi, eflyan›n bizatihi hakikatinin bilineme-
yece¤ini söylemektedir; eflyay› bilmek için hangi
yola, hangi metoda baflvurursak vural›m, eflyan›n
bizatihi ne oldu¤u bilinemez olarak kal›r. O hâl-
de Farabi, eflyan›n hakikatini (künhünü) de¤il, il-
kelerini, ilineklerini ve görüngülerini bilebilece-
¤imizi söylemektedir. ‹flte bu ikinci anlamda bil-
gi mümkündür. Bilmek demek, her fleyden önce
varl›klar› do¤ru olarak ifade etmek demektir. 
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Farabi flöyle der: “ ‹nsan›n nefsi potansiyel olarak
bilendir. Çocu¤un nefsi, istidad› ile ilk ve bafllan-
g›ç bilgilerini elde etmeye uygundur. Bu ilk pren-
sipler ona, hislerinin yard›m› olmadan has›l olur-
lar; hatta onlar çocukta bilinçli bir istek olmaks›-
z›n ortaya ç›kar. Neden, çocu¤un nefsindeki do-
¤al bilme potansiyelidir.”93

Peki acaba Farabi bu yaklafl›m›yla bir agnostik
(bilinemezci) say›labilir mi?

Say›lamaz. Onun Kant gibi agnostisizme düfltü-
¤ü söylenemez. Çünkü onun, mutlak anlamda
insan›n eflyay› bilemeyece¤ini söylemedi¤i aç›k-
t›r. Kant’›n aksine Farabi, saf ak›l fleylerin öz bil-
gisini bilmese de, ilinekleri ve görüngüleri düze-
yinde onlar›n bilgisine ulaflabilece¤ine inan-
maktad›r.

Nihat Keklik’in de belirtti¤i gibi asl›nda genel
olarak ‹slâm filozoflar›, Farabi baflta olmak üze-
re, insan›n eflyaya dair sabit hakikatleri bileme-
yece¤ini savunurlar. Di¤er yandan, yine Farabi
baflta olmak üzere ‹slâm filozoflar› saf rasyona-
lizmden bir nevi aklî tasavvuf yoluna girerek efl-
yan›n hakikatlerinin sezgi yoluyla bilinebilece-
¤ini söylemekten geri durmazlar. Özellikle fi-
zik-ötesi varl›klar›n bilgisini elde etme söz ko-
nusu olunca, sezgi yoluyla agnostisizmden kur-
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tulurlar.94

Epistemolojik rolü ve boyutunu özetlersek, Faal
Ak›l sayesinde bilginin inançla nas›l birleflti¤ini
bu noktada da görebiliriz. Duyular varl›klara
ba¤l› olarak ortaya ç›kan kavramlar, afla¤› seviye-
de birer akledilirlerdir. Bunlar›n üstünde s›rf akle-
dilebilirler vard›r. Bu soyut formlar, Faal Ak›l’da
bulunurlar. Duyulara ait formlar› akledip idrak
eden insan akl›, Faal Ak›l’dan gelecek olan saf
suretleri de akledebilecek düzeye gelmifl demek-
tir. Bu düzeye yükselmifl olan insan akl›, Faal Ak›l
taraf›ndan kendisine gönderilen saf suretleri de
akleder. Bu insan akl›n›n en üstün seviyesidir.
Esasen insan›n gayesi de budur. Böylece insan
Farabi epistemolojisinde Faal Ak›l vas›tas›yla fi-
zik-ötesi âleme girmifl, ak›llar âlemine nüfuz et-
mifltir. Faal Ak›l’›n deste¤ini alan bu akla Farabi,
“müstefad (kazan›lm›fl) ak›l” ad›n› vermifltir.95

FFAARRAABB‹‹ ’’NN‹‹NN EETTKK‹‹LLEERR‹‹

Farabi, sistemli ve kapsaml› felsefesiyle kendisin-
den sonra gelen gerek Do¤ulu ve gerekse Bat›l›
pek çok düflünürü derinden etkilemifltir. IX. yüz-
y›l ile XII. yüzy›l aras›n› “Farabicilik Ça¤›”, “‹slâm
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ra 1997, s. 175-186.

95 Fahrettin Olguner, Farabi, s. 96.



Rönesans› Ça¤›” ad›yla anan ça¤dafl baz› Bat›l›
araflt›rmac›lar, bu Türk filozofun damgas›n› vur-
du¤u dönemi, ‹slâm felsefesinin alt›n dönemi
olarak tan›mlamaktad›rlar. 

Farabi ekolü içinde yer alan ve Farabi’nin görüfl-
lerinden genifl ölçüde yararlanan filozoflar ara-
s›nda Yahya b. Adi (ö. 974), Ebu Süleyman Sicis-
tani (ö.987), Ebu Hayyan Tevhidi (ö. 1023), ‹bn
Miskeveyh (ö. 1030), ‹bn Sina (ö. 1037) ile Endü-
lüslü filozof ‹bn Bacce (ö. 1139)’yi sayabiliriz.
Gazzâlî (ö. 1111), Farabi’yi ve Meflflaî gelene¤ini
elefltirmekle birlikte onun mant›k, psikoloji ve
etikle ilgili görüfllerinden etkilenmeden kalama-
m›flt›r. Nas›reddin Tusî (ö. 1274), ahlâk ve ilim
konusunda Farabi’yi izlemifltir. Farabi’nin metafi-
zik ve psikoloji alan›ndaki düflünceleri, mutasav-
v›flara ilham kayna¤› olmufltur. Örne¤in Muhyid-
din ‹bn Arabî (ö. 1240), ‹flrakilik ekolünün kuru-
cusu fiihabeddin Sühreverdî el-Maktul (ö. 1191)
ile Kutbeddin fiirazî (ö. 1311), Celaleddin Devva-
nî (ö.1502) ve ‹bn Tufeyl (ö. 1185) yine Farabi’nin
metafizik görüfllerinden etkilenmifllerdir. Di¤er
yandan ‹hvan-› Safa (X. yüzy›l) (Temiz Kardefller
olarak bilinen filozoflar toplulu¤u)96 ekolü sis-
temlerinde Farabi’den derin izler tafl›maktad›r.
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Farabi’nin kendisinden sonrakilere etkilerini sa-
dece belirtilen isimlerle s›n›rl› tutmak mümkün
de¤ildir. Örne¤in Osmanl› düflünce tarihi içinde
yer alan önemli düflünürlerden ‹bn Kemal (ö.
1534)’in metafizik görüfllerinde onun etkilerini
görmemiz mümkündür.

Farabi, Orta Ça¤ Avrupa’s›n›n tan›nm›fl düflünür-
leri Aquinasl› St. Thomas (ö. 1274), Albertus
Magnus (ö. 1280), Roger Bacon (ö. 1294) üzerin-
de de derin etkiler b›rakm›flt›r.97

Farabi, hem felsefesi ve hem de Do¤u ve Bat›da
b›rakt›¤› bugünlere kadar gelen etkileriyle yeni-
den anlafl›lmay› ve keflfedilmeyi hak eden efline
az rastlan›r büyük Türk filozofudur.

SSOONNUUÇÇ

Farabi, Türk-‹slâm düflüncesi tarihinde ‹slâm felse-
fesinin ilk sistemci filozofudur. O, beden ile ruhu,
fizik ile metafizi¤i, siyaset ile eti¤i, din ile felsefe-
yi, Platon ve Aristoteles’i uzlaflt›rma denemesiyle
birlefltirmifl; modern ça¤›n bugün parçalad›¤› ha-
kikati, hem sistemci felsefesiyle ve hem de eflya ve
olaylara küllî yaklafl›m›yla kendi do¤al bütünlü¤ü
içinde resmetmifltir. ‹nsana ve onun hakikatine ait
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her fleyi, bu uzlaflt›rma ve nihayet birlefltirme ça-
bas›yla sistematik olarak ortaya koymufltur. Varl›k,
bilgi, ahlâk ve siyaset, onun felsefesinde ayn› ha-
kikatin farkl› görünümleridir. Farabi, hakikati din-
felsefe bütünlü¤ünde aram›fl ve bulmufltur.

‹slâm felsefesi tarihinin alt›n dönemine damgas›-
n› vurmufl; onun, “‹slâm Rönesans Ça¤›” olarak
adland›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Farabi ve felsefesi bilinmeden, anlafl›lmadan, ne
Orta Ça¤ Hristiyan felsefesi ne de ‹slâm düflünce-
si hakk›yla keflfedilebilir. Dahas›, bugünün Bat› ve
‹slâm düflüncesinin do¤as›n› kavramak, genelde
‹slâm felsefesi, özelde Farabi felsefesine e¤ilmeye
ba¤l›d›r. Modern Bat›daki felsefe çal›flmalar›, tarih
boyunca ‹slâm felsefesi miras›ndan gere¤i gibi ya-
rarlanarak bugünlere gelmifltir. Bunda baflta Fara-
bi olmak üzere pek çok ‹slâm filozofunun katk›s›
büyüktür ve bu gerçek, Bat›da çok önceden fark
edilmifltir. Günümüz ‹slâm dünyas› ise, Bat›n›n
çok önceden keflfedip ö¤rencili¤inden hocal›¤›na
yükseldi¤i bir dünya olmaktan henüz ç›km›fl sa-
y›lmaz. O hâlde, ‹slâm dünyas›, Bat›dan önce
Do¤unun felsefî ve kültürel miras›na ö¤rencilik
yaparak ifle bafllamal›; “Muallim-i Sani” (‹kinci
Ö¤retmen)’nin ö¤rencisi olmakla ifle giriflmelidir.
Çünkü “‹kinci Ö¤retmen”, “Muallim-i Evvel”e
(Birinci Ö¤retmen Aristoteles’e) ö¤rencilik yapa-
rak Bat› ve Do¤unun “‹kinci Ö¤retmen”i olabil-
mifltir.
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