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GİRİş

Farahl, İslam Felsefesinde özel bir yeri olan Türk filozofudur.
Farabi'den önce bazı islam düşünürleri Yunan fesefesi iIe ilgiIenmişler-
di. Hatta Meşşai okulunun iIk temsilcisi sayabiIecrnıiğiz al-Kiiıdi (Ölm.
H.252 jM.366 yılından sonra) Aristo'nun bazı eserlerini açıklamıştı. Fa-
kat Aristo ve Eflatun felsefelerinimezcetmek ve onların görüşleriniyeri-
ne göre Yenieflatuncu metotla! açıklamak şerefi iIk kez Farabi'ye nasip
olmuştur. O, bu çabalarıyla İslamda yenibir felsefi akımı temellendir-
miştir. Çünkü yunan fiIozoflarımn eserlerinden öğrendiği bilgiIeri islami
açıdan değerlendirmeğe de çalışmıştır. Meşşaiyye felsefesi sırf Aristocu
yani Peripatetisien okulun görüşünü aksettirmez. Bu okulda Kur'an'ın,
Eflatun'un ve Plotinos'un da etkileri görülür. İşte bu okulu, çeşitli ilim
dallarındaki derin çalışmalarıyle kuran ve kendinden sonra yetişen
Meşşaı fiIozoflara ışık tutan İslam düşünürü de Farabi'dir. Bu sebeple
kendisine "al-Muallim as-Sani" ünvanı da verilmiştir2• Biz bu etüdüinüz-
de İslam düşüncesinde böyle önemli bir yer tutan filozofumuzun din,
felsefesini inceleyeceğiz:

ı.~Farabi'nin hayatı:

FiIozofumuzun tam adı Ebu Nasr Muhammed h. Tarhan h. Uzlug
(UzaIag) al-Farabi'dir. Kendisi Türk filozofu olmakla tanınmıştır3•
Kaynaklarda ondan "al-Feylesof at-Türki" diye hahsedilir.

1 Bak: Muhsin Mehdi Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle, s.3-5, United States
of Amerlea 1962; HiIıui Ziya, Türk Tefekkürü tarihi, C.I,s.I77, İstanbul 1933.

2 Bak: Dr. Mübahat Türker, Farabl'nin Şera'it al.Yakln'i, s.152, Araştırma 1,1963 den
aynbasım, Ankara 1964.

3 Bak: Ebu'l-Abbas Şems ad-Din Ahmed b. Muhammed b. EbU Bekr b. HaIIikan, Vefe-
yat al-A'yan, C. LV,s.239, al-Kahire 1949.
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Farabi, Maveraunnehir'de Farab vilayetinin Vesic köyünde yak-
laşık olarak H.257 jM.870 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının bir or-
du kumandanı olduğu söylenir. Farabi'nin ilkin Merv'de okutulan fel-
sefi ilimIerden faydalanmış olması akla uygundur. Fakat asıl felsefe
tahsilini Bağdad'da yaptı. Bağdad'da kendisinden daha yaşlı olan Ebıl
Bişrb. Metta b. Yılnus'tan mantık dersi aldı. Bişr, öğrencilerine Aristo
mantığını okutuy~rdu. Farabi, onlar arasında temayüz etmekte gecik-
medi. Daha sonra Harran'a gitti. Orada Yuhanna b. Haylan ile tanıştı.
Bir hıristiyan bilgini olan Yuhanna'dan mantık ve felsefe tahsil etti. Ye-
niden Bağdad'a dönerek Yunan filozoflarının ve özellikle Aristo'nun
kitaplarını inceledi. Bir çok dillere vukufu vardı. Halife Muktedir dev-
rinde. (tahta geçişi H.295 jM.907) bu kitapları açıklamağa ve etrafına
ışık tutmağa başladı. Bir çok eserler yazdı. Daha sonra Şam'a gitti.
Bir. ara. Mısır' a da seyahat etti. Yeniden Şam'adöndü. Halep ve Şam
dolaylarının sultanı Seyf ad-Devle, Farabi'ye çok hürmet gösterdi.
Hatta onu sarayında himaye etti. Farabi, H.339 jM.950 yılında 80 ya-
şınd~ iken Şamda hayata gözlerini yumdu. Felsefe, mantık, psikoloji,
musiki, matematik ve tıpda derin bir bilgin olan Farabi'nin ölümü Seyf
ad-Devle'yi çoküzdü. Bu Sultanın, Türk filozofunun cenaze namazinı
bizzat kıldırdığı. söylenir4 •

.2 -,-Allah Ve Sıfatları:

İslam felsefesinde Allah'ın varlığı ve sıfatları hakkında sufiler,
kelamcılar. ve. filozoflar yeteri kadar durmuşlardır.

Bu taifelerin hepsi de Allah'ın birliğini kabul etmişlerdir. Ancak
onun varlığının isahtında ve sıfatlarında farklı görüşlere rastlanır.

Sufiler, Allah'ın varlığına delilolarak bir çok ayetleri ve insanın
sezgi gücünü gösterirler. Buulara ek olarak kişisel deneylerin ve dinsel
yaşantıların da Allah'ın varlığına insanı inandıracağını kaydederler.
Daha doğrusu onlara göre dini emirlere uymak, ahlaken olgunlaşmak
ve her şeyden yüz çevirmek insanı Allah'a götüren yoldur. Hatta bu hu-

4 Farabi'nin hayatı için bakımz: Cemal ad-Din Ebu-l Hasan Ali b. Yusuf al-Kıfti, Kitab
thbar al-rnema Bi-Ahbar al-Hukema, s. 182-184, Matbaat as-Saade baskısı, Mısır (tarihsiz);
Ebu'l-Kasım Said b. Ahmed al-Endelusİ, Tabakat al-Umem s.83-86, Matbaat as-Saade baskısı,
Mısır (Tarihsiz); tbn Ebi Useybia, UyUn al-Enha fi Tabakat al-Etibba, C.III, s.223-226, Beyrılt
1377/1957; De Boer, Tarıh al-Felsefe n'l-tBMm, 153, arapçaya çeviren: Ebu Ride,al-Kahire
1954; S.Munk, Melanges de Philosophie Juive et Arabe, s.341-342, Paris 1955; G.Quadri, La Phi-
losophie Arabe Dans L'Europe Medievale, s.71, Paris 1947.
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~usları sıkı sıkıyagözeten kimse Allah'da yok olabilir. Sufilerin deyi-
miyle insan böylece fenafillah mertebesine yükselir.

Bunlardan Vahdet-ivücudçular ise gerçekte Allah'tan başka hiç-
bir şeyin mevcut olniadığını söylerler."

Sufiler'iıi Allah yolunda bu kadar coşkun ve canlı bir dinsel yaşantı
taraflısı olmasına karşılık, Haşeviyye fırkasına mensup olanlar donuk
bir görüşüsavunmuşlardır. Bunlar, Allah'ı tanımakta aklın hiçbir rolü
olmadığı ve her şeyin_nakil ile bilindiği tezini benimsediler. Naslann
zahiri aIılamlaı;iyleyetindilers.

Müşebbihe ise Aılah'a el, ayak ve yüz gibi sıfatlar isnat etmiştir.
Başka' birdeyimle Alla.h'ı insana benzetmiştir6•

'yine .Aiıah'ı~ varlığını yalnıznakil yoluyla kabul edenlerden Ker-
rlımiyye fırkası da Allah'ın ağırlığı olduğunu ve arş üzerinde yerleşti-
ğini ileri sürmüştür.?

Allah'ın her istediğini dile{J.iğigibi yarattığı tezini savUlian kelam-
cılardang Eş'ari (Olm.H.330jM.941) ise Allah'ın varlığının aklen biline-
ceğini'kabul etiniştiı'. Eş'ari, Allah'ın mevcudiyetinin Şeriatla vacip
olacağını d'a görüşlerine eklemiştir9•

, Maturidi (Olm.H.333(M.944)'ye gelince: Onun bu konudaki görü-
şii Eş'ari'ninkine yakındır. Allah'ın varlığı akıl ile bilinir, ilahi teklif
ise Şeriatla vacip ol~rlO.

Kelamda akılcı görüşün temsilcisi olan Mutezililer ise Allah'ın var-
lığının tamamen akılla bilineceğini söylemişlerdir. Bunlar arasında Su-
mame (Olm.H. 213(M.828)'yi, Nazzam (Olm.H.231(M.845)'ı EbU Hu-
zeyl al-AliM (Ölm.H.235(M.849)'ı, Ca'fer b. Mlibaşşar (Olm.H.234(M.

5 Bak: tbn Ruşd, Kitab ~1.Keşf An Menahie al.Edille. Türkçeye çeviren: Nevzad Ayas-

beyoğlu, s.37, Ankara 1955. ,
6 Bak: aş-ŞehresÜni, al.Milel V~'n-Nihal, C.I,s,145-159, al-Kahire 1368/1948; al-Bağdadi,

al-Fark Beyn al-Fırak, s.138-141, al-Kahire' 1367/1948; al-Eş'ar!, Maklilat aı-tslamiyyin, C.

I, s. 214, al-Kahire 1369/1950.
7 Bak: aş-Şehrestan!, ariılan eser, C.I, s.159-170.
8 Bak: Majid Fakhry, İslamie Occasiona1İsm s. 40-43, London 1958.
9 Bak: Prof. Dr. Neş'et çağatay ve İ.A.Çnbukçu, tslam Mezhepleri Tarihi, C.I, s.173-188,

Ankara 1965; İ.A.Çubukçu, Mu'tezile ve Akıl Meselesi, tlahiyat Fakültesi Dergisi, s.59 Ankara
1964;al.Eş'arl, Kitabal-Luma fl'r-Redd Ala EW az.Zegy Va'I.Bida" s.13-17, Mısır 1955.

LO Bak: 'Muhammed Ahmed Ebu Zehre, al.Mezahib aı.tslfımiyye, s.287-307, al.Kfıhire

(tarihsiz).
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848)'ı, Ca'fer b. al-Harb (Olm.H.236/M.850)'ı ve Cahiz (Olm.H.255/M.
866)'ı sayabilirizll•

Allah'm varlığı sorununun, çeşitli delilleregöre düzenli bir biçimde
akıl açısından sistemleştirilmesi şerefi ise Farabi'ye aittir:

1 - Etken sebep: tık varlık diğer varlıkların sebebidir. Kainatta
her sebebi diğer bir sebep izlemektedir. Oluşlar alemindeki eşyalar
sebepsiz_meydana .gelemez. Hadis olan veya var edilmiş bulunan
her şey, Allah'ın ilminin tertibine uygun olarak vardırlar. Sebepler
için bir müsebbip aramamız gereklidir. Bu müsebbip de ilk sebep
diyebileceğimizyüce Allah'tır. İnsan, kendi ihtiyarı dışında bir sebeple
var-olmuştur. Başka bir deyimle insan dışında, insaniradesiyle oluuyan
bir takım oluşlar vardır. İnsan bu oluşların sebebi değil, aksine kendi
fillerini dış olaylara göredüzenliyen ve yürüten varlıktır. O halde bu
oluşlatın bir sebebi vardıi:.Bunlar için sonsuz sebepler dizisi aramak
bizi anlamsız bir sonuca götürür. Ohalde her şeyin ilk sebebi bulunan
ve sebepsiz olarak var olan Allah'm varlığını kabul etmek gerekirl2•

2 -' Alemin dÜzeni: Alem hakkında düşündüğümüz zaman onda
ince bir san'atm izlerini buluruz. Kainat sırf varlıkla doludur ve düzenli
bir biçimde işlemektedir. Bundan kendi zatiyle var olan bir Muhdi'in
bulunduğunu anlarız. Sonuç olarak kainatın murid, kadir ve her şeyin
üstünde olan Allah'tan geldiğini kabul etmek gerekirU.

Kınnatın düzenine dayanarak Allah'm. varlığını isbatlama düşün-
ce~i,Eş'ari ve onun izinden giden kelamcılarda da bulunmaktadır.

3 - Hareket delili: Hareket için zaman itibariylesonsuza kadar
başlangıç bulmak güçtür. Aynı şeyi hareketi meydana getiren muharrik-
ler için de söyleyebiliriz. Fakat gerçek olan şudur ki hareket var oldu-
ğuna göre, her hareketiiı muharriki de vardır. Sonsuzhareketler ve mu-
harrikler dizisihizi muhale götüreceğinden, bir ilk Muharrik'in varlığıııı
kabul etmek gerekir. Bu ilk Murharik ise hareket etmez ve fakat hare-

II Bak: İ.A.Çubukçu, Mu'tezile ve Akıl Meselesi, anılan dergi, s.58: Abd al-Cebbiir b.
Ahmed, Şerh al-UsUlal-Hamse, s.64-74, İlk baskı, Mısır 1965.

12 Bak: al-Fariibi, Kitiib al-Fusus, s.17, Haydariibiid H. 1345; Fariibi, al-Medinet al.Fa-
dIla, türkçeye çeviren: Nafiz Damşman, s.3, İstanbul 1956; Ord. Prof. Aydın Sayılı, Fariibi Ve
Tefekkür Tarihindeki Yeri, Belleten, C. XV, sayı: 57, s.35,Ankara 1951; Fariibi, Risiile fi's-Si-
yase (Comair'in Feliisifet al-Arab 9 içinde al-Muhtiiriit) s.66, Beyrut (tarihsiz).

13 Bak: Kitiib al-Fusus, s.6-7.
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ket. verirl4• Farabi'nin Muharrik diye anlatığı varlık da yüce Allah'tan
başka bir şey değildir.

4 ~ Mümkin 've Vacib: Varlıklar ikibölümde incelenebilir:
a) Mümkin:Zatınanisbetle 'varlığı zorunlu olmıyan şeymümkindir.

Mümkinolaninyokluğunu farzetsek,böylecemuhalevarmış olmayız.çun-
kü Mümkininvar olmasıiçin bir sebebe ihtiyaç vardır. O halde mümkin
var oldugu zaman~zatıdışında bir sebeple var olmuştur. Buna göre var
olan şeyler, bir sebeplemeydana gelmişlerdir.Mümkin şeylerin bir ~ebebe
muhtaç olarak sonsuza kadar uzanması imkansızdır.; Sonsuz sebep"ve
müsebbib dizgisi bulunamaz. Sonuç.olarak mümkin olanların ilk sebebi
~l3:nVacib bir. varlığın mevcudiyetini kabul et~ek gerekir.

b) Vacib:. Zatına -nisbetle vücudü zorunluolan varlık,Vaciptir;
Vacibinyokluğu düşünülemez. Onun varlığı için sebep de yoktur. Mev-
cudiyeti, başkasına bağlı değildir. Eşyanın var olma sebebi odur. Vaci.
bu'l-Yücud yani Allah, _her türlü noksandan münezzehtir, taı:ııdır, ilk
varlıftır. On:unmadde, suret, fiil ve maksada ihtiyacı yokturIs. -

Farabi, Allah'ni .varlığının isbatında -Aristo'dan faydalanmıştır.
Meselahareket delilini bunaörnek olarakgösterebiliriz. Ancak Farabi,
hiç bir suretle Yunan filozofunun kopyacısı olmamıştır. Aristo ilk Mu-
harrik'ini alemin merkezinde ve ~addeye suretini veren itlci güç olarak
göstermeğe çalışmıştır. Farabi'ye göre ise ale.minve dolayısiyle madde-., ,', -" ' ....

nin var olma zorunluluğu Allah'dan gelmiştir. Aristo'nun Muharrik'i
maddeye mekanik olaraketki yapar. Farabi'nin Allah'ı ise alemi bilerek
ihdas etmiştir. Aristo'ya göre ilk hareket ettirici güç yani Muharrik kül-
~iakıldır. Farabi'ye göre ise külli akıl Allah'tan sudur eden ilk varlıktır.
Aristo, İlk Muharrikle Kainat arasında aracılar kabul etmez. Farabi
ise kainat Allah'tan sudur ederken akl-ı evvel'den ayaltı alemine kadar
aracı varlıklann bir mertebeler dizisi izlediğini ileri sürerl6•

Farabi'nin Allah'a isnat ettiği sıfatlar da IsUm felsefesininözelliği-
ni taşır: Allah'ın faslı,. cinsi, haddi yoktur. Onun sonradan olması, te-
meli, ortağı karşıtı düşüiıülemez. Allah mevzu,araz ve dokunan bir şey
değildir. O ziıhirdir. Herşeyin Ük kez başladığı vadıktır. Her şey onun~
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dU:r,'Oılda~kluk bulunm-az.O zatiyle her şeye Jlail olur. D her şeyi
zatiyle bilir. Zatiyle her şeyi bilerek her şeyle beraber olur. Onun zatı
bölüp~mez. C~zlere ayrılamaz. Omüsebbep değil,herdavanın ilk ne-
dımiı,iir.O kendibidiğinde bütü~dür. Yalnız zahir değil, aynı zamanda
hatmılır. Heı:naçıktıi, hem de gizlidir. Kendi ilnıinikendi zatiyle bilir.
Tamdır, şoıisuzdur,ve hiç birşeyle sınırlanmış değildir. Alemdeki çok.
~uk, onun~atmdan her. şeyin ,suduretmesinden sonradır.. Fakat onun
zatında değişiklik olmaz, onun için miktar. ve çokluk düşünülemez.
J(iiinatt;akiçokluk itiharidirl7 •

.'OnihıfiiIleri içih n~den diişünülemez. Herhangi birşeyi mecbur
olarak yapmaz. Allah' basiitir,' Halden hale değişmez. Öncesizdir.Sonu
yoktur. 'Sırf hayırdır. Sırf güzelliktir. ilk Mahbuhve ilk ma'şuktur. Akıl-
dır..Hakimdir, diridir, güç sahibidir (kadirdir), dilediğini yapar (murid-
tir)18., ,

Allali vardri:Yok1uğU kabuledilemez. O ne bilkuvve, ne de başka.
bir biçimdevar oHnuştlır~Öncesizvesonsuz olmak için başkasına miıh-
taçdeğildir. Onun varlığı hakkında "onunla oldu", "ondan oldu" veya
~'onuniçinoldu',' diye bir sebepdüşünülemez;

Büyiikı,ükteta~dir. Bu, onun dışında onun gibibaşka bir bü,yüklüğün
bulullniadığı anlamındı;:dri..Güzellikdetamdır. Bu da o'nun güzelliğine,
oıiritidış;iıdahiç bir'var4gnl erişemiyeceği'manasılı.dadır. .

;'.'t ',,'.

HaşılıAllah,iIksebeptir.'Yani sebeplerinsebebidir. Hiç bir şeyonun
gücüdışında kalamazl9•

Görülüyor ki ParaM, islam'ın Allah'ından felsefecilerindiliyle söz-
etmiştir. Başk~ biı' deyinile Allah'ı tavsif etmekdede Kur'an'la felse-
feyi uzlaştıi:mağa çalışmıştır."

3 :-,Alemin ,Var Oluşu:
~,.: :"': '", . : . ;.":".'; ,-: ,;

Alem; Allah'dan suduretmiştir. Bu şudur insanlann maksa.tlarına
beıızeyen bir amaçla olmamıştır. Eşyalar, Allah'ın ilim ve rızasına mu"
halif olarak da meydanagelmemiştir. Aksine her şey, Allah'ın kendi

17 Bilk:al-Farabl. Kitab al-Fusue, e.4'-7.
IS Bak: Comair, al-Farabl I, Felaeifet al-Arab, e.I4'-15,Beyrut (tariheiz); Uyun al.Me-

eiiil, 8.6.
19' Bak: Farabi, al_Medlnetal_Fadila, Türkçeye,çeviren: Nafiz Danışman '8.3-7.
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20 Bak: Uyun al-Mesaü, s.6.
21 Bak: Uyun al-Mesaü s.7.
22 Bak: Farabi, al-Medlnet al-Fadila, s.20-21; Hanna'l-Fahurl ve Haııı al-Carr, Tarıh

al-Felsefet al-Arabiyye. C. II, s.I14--115;Abdlilhak Adnan, Farabi, İs. Ansiklopedisi,cüz: 34,
s.462, İstanbur 1947.
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Arza ait cisimlerisehu Fa'al Akıl'dan çıkar. Ancak hufeleklerin ara,
cılığı ile olur. Feleklerin aracılığıile fa'al akıldan hütü~ cisimlerdemüş-
terek hulunan heyulani akıl hasıl olur. Feleklerin dönüşleri sonucunda
heyulada çeşitli istidatlar türer. Sonra Akl~ı Fa'al'danhuistidatlara
uygun suretler feyezan eder. Böylecede 4 unsur teşekkül eder. Bili~diği
gihi hu unsurlar su, hava, toprak ve ateşten ibarettir. Unsurlar da hir-
hirleriyle karışarak çeşitli terkipleri ve imtizacları doğururlar. Ne zaman
hir imtizaç yani uyuşum olur~a,hu uyuşmada hir de isti'dad meydana
gelir. Bu imtizac yahut uyuşum sonucunda meydana gelenistidad'da
Akl-Fa'al'dan akan hir suret de hasıl olur. Böylececle madenler, nehat-
lar, hayvanlar ve insanlar meydana geliı1er3• \

Var oluşda, hirinci mertehe ilk Sehehe, sonııncu mertehe de mad-
deye aittir24• Akıllar ve felekler aleminde sudur, mertehed«;ıüstün olan-
dan aşağıya doğrudur. Arz aleminde ise hu oluş ve akış, ağaşıda olan-
dan yukarıya doğrudur. Başka hir deyimle Heyuladan insana doğru-
dur. İsti'dad ve İ'tidal hasıl olduğu zaman, Fa'al akılclan heşeri nefs
akar. Bilindiği üzere h~ akıl, suretleri verendir; Ne zaman ana rahınin-
de ilk tohum (madde)hazır olursa, o zaman ona nefs, Fa'al Akıldan akar.
Ruhun he~enden önce.hulunması caiz değildir.Bunda Farahi, Eflatun'a
muhalefet etmiştir. .

Farahi; tenasuhcuları reddederek ruhların hir hedendendiğer he-
dene geçeıniyeceğinide söylemiştir2s• Bedene ruh feyezan ettikten son-
ra insanda nehati, hayvani ve insani kuvvetler meydana gelir. Buhir
ruhun kuvvetleri demektir.

Nehati kuvvetler gıda verme, yetiştirme ve doğurma (al.gaziye,
al-murehhiye ve al-muvellide) görevlilerini yapar. Hayvani kuvvetler
hareket ve idrak görevlerini ifa ederler. Hareket kuvveti de şehvet ve ga-
zaptan iharettir. İdrak kuvveti ise zahiri ve hatilii duyulll]'diyeikiye
ayrılır:

1 - Zahiri duyular, görıne, işitme, dokunma, koklama ve tatma'-
dan iharettir.

2. ~ Batini duyular, müşterek hissi, mütehayyileyi, vehıni ve ha-
tü-lama (az-Zakire)'yi içine alır.

23 Bak: al-Medlneta1.Fadila, s.22-25: Comair, Farabi, Felafiset al.Arab 9, C. II, s.17-18
Beynit (tarihsiz).

24 Bak: De boer, Tarih al-Felsefe fi'l.İslam, s.164, al.Kahire 1954.
25 Bak: Uyun al.Mesai!, s. 18.



TÜRK FİLOZOFU FARABi'NİN DİN FELSEFESİ 75

i ,

İnsani kuvvetlere gelince: Bunlar da ikiye ayrılır:

ı -Ameli akıl: Bu , güzel ile çirkini, faydali ile zararliyı, doğru
ile yanhşı ve bu gibi hususlan ayırmağa yarar. '

2 - Nazari akıl: Bunlar da heynlani (bilkuvve, munfail), bilmele-
ke (bilfiil) ve müstiıfad akıl diye üç esasta toplanır26•

Akl-ı Evvel'den insana kadar, Farabi'ye göre sudur nazariyesini
böylece inceledikten sonra, bu konunun eleştirilmesine geçebiliriz:
Farabi, Aristo felsefesi ile islam felsefesini uzlaştırmağa çalişmıştır;
Alemin var oluşunda bir yandanöncesizçokluğu reddetmiş ve her şeyi
tek bir Allah'a bağlamıştır. Her şeyin ilk sebebinin Allah olduğunu ka-
bul etmiştir. Diğer yandan Aristo felsefesinin hayranı olarak alemin
zamansız ()larak var olduğunu ileri sürmüştür. Başka bir deyimle zama-
na bağli olmaksızın AIIah'ın öncesiz ilmiyle alemin var olduğunu söyle-
miştir. Böylece de Allah'ın ilmi, Allah'ın zatiyle kadim olduğu için ale-
min deka'dim olduğunu ima etmiştir. Kıdem fikrini ima ederek Aristo
felsefenin etkisinde kalmıştır. Ama böyle yapmakla da hem islam ke-
lamcılannın görüşlerine uynııyan ve hem de Aristo düşüncesinin kop-
yasıolmıyan bir varhk anlayışının sistemcisi olmuştur. Fakat onun bu
sisteminde islamın ve Yenieflatunculuğun etkileri de pek çoktur. O,
eklektik hir sistem kurmuştur. Bu konuda büyük İslam düşünürlerin-
den Gazzali (Olm. H.500 IM.IllI), Farahi'yi acıacı eleştirmiştir. Hatta
Gazzali, Farabi'yi tekfir etmiştir27• Bize göre Farabi, varlik sorununu
incelerken bir çeşit tasavvufi görüş ile Allah'ın ve alemin gerçekte bir-
lik olduğunu ifadeye çalışıyor. Alemin sudur yoluyla AIIah'tan çıktığını
ve herşeyin ondan tezahür ettiğini isbatlamak istiyor. Onun bu konuda
az önce belirttiğimiz gibi Yenieflatunculuktan ve özellikle Plotinos'un
görüşlerinden çok faydalandığı inkar kabul etmez bir gerçektir. Esasen
sudur nazariyesi tamamen yenieflatuncu felsefeye ait bir görüştür.

Şu kadar var ki Hanna'l-Fahuri ve Halil al_Carr'ın28, Farabi'nin
İsmailiyye mezhebinin etkisiyle bu görüşü benimsediğine dair fikir-

26 Bak: UyÔllai-MesiiiI.s. 16-17, aI-Medmetal-Fadlla (al-Muhtarat) Comair'in Felasifet
aI-Arab serisinden Farabi, C. LI içinde, s. 62-63-84; Tarih aI-Felsefet aI-Arabiyye, C. II. s.125-
130; F. Rahman Prophecy In İsıam, s.12, London 1958; Hilmi Ziya Ülken, Farabi, s. 29-30,
Kanaat Kitabevi baskısı 1944.

27 Bak: aI-Gazzali, aI.Munkiz Min ad-DaIM, s.73-79, Suriye 1956; al-Gazzali, Tehiifut
aI-FeIasife, s.74-80, 1l0, Dar aI.Maarif baskısı, !'vIısır(tarihsiz).

28 Bak: Tarih aI-Felsefet aı-Arabiyye, C. ll, s.1l9.
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leri tamamen yanlıştır. Felsefeye derin bir vukufu olan Farabi'nin, yenief-
latuncn görüşleri, Me'mun (Ölm.H.218 jP.833) zamanından beri arap-
çaya tercüme edilen eserlerden öğrenmiş olduğu açıktır. Akılcı Fara-
bi'nin sudur nazariyesini, tamamen aklın ve mantığın düşmanı olan
İsmailiyye'den öğrendiği iddiasını kabule i~kan yoktur. İsmaililerin
başka birdeyimle Batinilerin Yenieflatunculuğu öğrendikleri eserler,
hiç şüphesiz Farabi'ye de kapalı ve gizli değildir. Gerek Batinilerin ve
gerekse Farabi'nin sudur nazariyesinde benzer görüşleri açıklamaları
bu sebeple olmuştur.

Demek oluyor ki Farabi'nin alemin yaradılışı hakkındaki görüşleri
K~r'an'a, Aristo'ya ve. Yenieflatuncu felsefeye dayanmaktadır. Farabi,
çeşitli felsefidüşünceleriyle İsIamda yeni bir felsefeIıİn başka bir deyim-
le Meşşailiğin sistemleştiricisi olınuştur. Bize kalırsa, Allah'ı, Hz. Pey-
gamberi ve vahyi kabul ettiği için Farabi'yi takdir etmek gerektir. Ale-
minvar oluşu hakkındaki onun Indemine kadar varan imaları ise eleş-
tİrilmeğe değer. Onun bu yoldaki ifadeleri dinle felsefeyi uzlaştırma çaba-
sından doğmuş olsa gerekh.Eğer Farabi, bu uzlaştırmayı yaparken ger-
çekteIiKur'an'a muhalefetetmeyi düşündü ise, o zaman Gazzali'ye hak
vermek gerekir. Eğer Farabi, sudur, nazariyesinde sözünü ettiği ibda'dan
bir çeşit tasavvufi görüşle her şeyinAllah'ın tezahüründen ve diletnesinden
ib~ret bulunduğunu, Kur' an o da geçen halk (yaratma)\fiillerini bu manada
anladığını ima ediyorsa, o z~man onu tekfir etmekte acele etmeğe lüzutn
yoktur. Farabi'ninkıdem sözünü kullanmayışı, ibda"yı da aşağı yukarı
ihdas anlamında kullanması, Hz. Peygamberi, vahyi, hayır ve şerrin
Allah'dan olduğunu kabul etmesi onun İslihniyete muhalefet etmek
Iıİyetinde olmadığına delil gösterilebilir.

, .

. 0, Uyun al~MesaiPde (s. 3) tasdikten bahsederken "alem birleşik
(müelle£) oldugu takdirde muhdestir; Çünkü her birleşik olan muhdes-
tir. Sonra da alemin muhdes olduğunu biliriz" demek istemiştir.

Farabi, alemin var oluşunu açıklarken, mürekkep cisimlerin te şek-
külünden de söz et~iştir. Böylece de birleşik cisimlerin muhdes olduk
lannı kabul etmiş oluyor. Bu da gösteriyor ki Farabi ibda'dan ihdas
anlamında söz etmiş olabilir. Farabi'nin alemdeki bahsettiği gcnel bir-
lik tasavvufidir ve mecazidir.

Geriye alemin kıdeminin, Allah'ın ilmi sorununa dayatılması kalı"
yor. Yani Farabi, alemin zamansız olarak ibda edildiğini ileri sürmüş-
tür. Onun alemin kıdemini iması bu görüşünden istintaç edilir. Fakat
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alemin zaman bakımından öncesiz oluşu, Farabi açısından Allah'ın za-
tında ve ilminde değişiklik bulunmıyacağı düşüncesine bağlı bir tevilin
sonucu olabilir. Bununla birlikte Farabi'nin varlık anlayışında İslam
kelamcıları açısından buhran vardır. Burada Hz. Muhammed'in "yapı.
lan işlerniyete göredir" hadisi akla geliyor. Farabi'nin çeşitli kitapla-
rında ise iyi niyete sahip olduğunu gösterendeliller çoktur.

, 4 ;'- Peygamberlik Görüşü:

" Farabi'nin sisteminde Peygamberlik felsefesi de önemli bir yer tu-
tar. O, bu konuda da Peygamberle filozofu uzlaştırmağa ve birleştir-
rneğe çalışmıştır. :Birincisinin muhayyilede ve ilahi kaynakla ilgi kur-
makta üstün, ikincisinin ise tetkikde üstün olduğunu kendisine göre
anlatmıştır.

_ Ona göre Peygamberlik, halk alemine uygun düşecek kudsi bir kuv-
vetle yaratılıştan ihtisaslaşmaktır. Peygamberler, yaratılıştan ve adet-
lerden olan şeyleri değiştirecek mu'cizelerle gelmelidirler. Onların ma-
nevi aynaları, Levh-i Mahfuzda yok olması düşünülerniyecek yazıları
aksettirmekde pas tutmaz. Tanrı elçileri olan melekler de peygambere
Allah'tan tebligat getirirler29•

Ona göre faziletli bir şehrin veya ülkenin idarecisi başka bir deyim-
le önderi, ya peygamber, ya filozof veya özel erdemlere sahip bir kimse
olmalıdır.

Bir şehirde herkes önderlik yapacak durumda değildir. Önderlik
yapacak kimsenin, herşeyden önce yaratılışdan b~ işe kabiliyetli olması
ger~kir. İkinci olarak da önder, meleke, görünüş ve irade itibariyle hazır-
lıklı olmalıdır. Başka bir deyimle önder bilfiil akıl ve ma'kul olma de-
re'cesineyükselmelidir. Bu şüphesiz üstün insanlara özgübir şeydir.
Böyle bir insanın nefsi, Akl-ı Fa'al ile bağlantı kurar. Bu da ilkin mun-
fail aklın ve müstefad aklın onda meydana gelişiyle olur. Müstefad akıl
sayesinde Fa'al akıl ile bağlantı hasıl olur.

Faziletli şehrin önderi olan insan, bılgileri doğrudan doğruya Fa'al
akıldan alır. Bu bilgiler, bir çeşit vahiy yoluyla hasıl olur. Bu da uykuda
veya uyanıkken mümkindir. Akl-ı Fa'al, sadece bir aracıdan ibarettir.
Çünkü Akl-ı Fa'al, Allah'dan akıp gelen bir şeydir. Başka bir deyimle
Allah, bilgileri Akl-ı Fa'al aracılığı ile önder insana vahyeder. Akl-ı Fa'al,

29 Bak: Kiti'ıb a!.Fusus, s.9.
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Allah'dan aldıklarını müstefad akıl aracılığı ile münfail akla akıtır. Bu
bilgiler önder olan insanın mutehayyilesine geçer. Böyle bir insanın
münfail aklına bilgilerin akmasiyle o insan hakim, filozof veya erdenıli
önder olur. Bu bilgiler kimin mütehayyile kudretine akarsa, bu insan
da peygamber olur. Gelecekten haber verİr. Bu dereceye yükselen in-
san, mutluluğun ve insani derecelerin en yüksek noktasına ulaşnıış de.
mektir30• Böylece Farabi, Peygamber, filozof veya bir devleti idare eden
önder arasında felsefi yönden bağlantı kurmağa çalışnııştır. Esasen
'~Tahsil as-Sa'ade" adlı eserinde filozof, başkan, kıral, kanun koyucusu
ve önderin aynı anlamda olduğunu ima etmiştir3!.

Farabi, Peygamberlik felsefesi üzerine esaslı surette eğilen ilk İs-
lam filozofudur. Onun faziletli bir şehrin önderinde bulunması gereken
özellikler hakkındaki görüşleri oldukça dikkati çekicidir. Bu özelliklerin
bazıları yaratılıştan olur. Bazıları da sonradan kazanılır. Önder'in yara-
tılıştan olan özellikleri cismani, akli, ifade ve belagatla ilgili, ilmi ve ah.
laki olmak üzere beşe ayrılır. Şimdi bir önderde bulunması gereken bu
özellikleri sırasiyle görelim.

1 - Cismani özellikler: Önderin vücudu sağlam, organlari da tam
olmalıdır.

2 .- Akli özellikler: Önderin anlayışı çok, hafızası kuvvetli ve ze-
kası keskin olmalıdır.

3 -Kudret ve belagatla ilgili özellikler: Her şeyi açık bir surette
ifade etmek.

4 - İlim ve Araştırmayı sevmek.

5 - Ahlaki özellikler : Yemede, içmede, ve cinsiarzularda ölçülü
~lni.ak. Dostluğu sevmek, yalandan sakınmak. Ululuğu benimsemek,
utandırıcı şeylerden sakınmak. Dünyalık paraya ve menfaata düşkün
olmamak. Adaleti sevmek, zulümden kaçınmak. Ölçülü mizaçda olmak,
lüzumsuz kızmamak. Büyük bir azim ve irade sahibi olmak. Gerekli
şeyleri yapmakta korkak değil, cesaretli olmak32•

30 Bak: al-Medinetal-Fadila, s.71; Tarih al.Felsefet al-Arabiyye, C. II, 5.145,153;Abd
al-Halim MahmUd, at-Tefldr al-Felsefi fI'I-Llam. C. II, s. 153-155 M,s,r (tarilısiz).

31 Bak: Tarih al-Felsefet al-Arabiyye, C. II, s.153; Mubammed Atiyyet al-Ebraşi ve
Ebu; I.Futı1h Muhammed, A'lam asosakilfet al-Arabiyye Ye Nevabig al-Fikr aı-tslami
(al-Mecmua asoSaniye); s. 78-79, al-Kahire (tarihsiz).

32 Bak: Farabi, Fusul Min Ara Ehl aloMedinetal-Fadile, s.64-71, Yayınlıyan: Ali Abd
al-Yabid Yafi, al-Kabire 1961.
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Farabi'ye göre bu özelliklerin hepsi pek az kimsede bulunur.

Önderin sonradan kazanacağı özellikler ise şunlardır:

1 - Haki~ olmak. Bu deıı:;ektir ki önderin ruhiözellikleri tam ol-
malıdır. Fa'al Akıl ile bağlantı kurmayı başarmalıdır.

2 - Önder, kendinden önce gelenlerin koydukları kanun ve usul-
leri bilmelidir. Bu hususları kafasında iyi tutmalıdır. Şehirleri idare
eden eski insanların yaptıklarından faydalanmalıdır.

3 :...Eskilerin deney ve kanunlarından yeni hükümler çıkarmak.
Başka bir deyimle kıyas yapmak.

4 - Günlük sorunlar hakkında eski şehirlerin usul, örf ve adetlerİn-
den faydalanmak. Bunu yaparken şehrin menfaatini gözetmek ve isa-
betli hükümlere varmak.

5 - Eskilerin izinden yürüyerekçıkardığı hüküm ve koyduğu usul-
leri halka öğretmek.

6 - Savaşa dayanıklı olmak ve savaş kurallarını iyi bilmek33•

Farabi, Peygamber, filozof ve siyasi önderİn aynı özelliklerle mü-
cehhez olmasını anlatmakla beraber, mucize sorununda Peygamber-
lerinözel yetilerini de. kabUl etmektedir. Farabi, hiçbir zaman Hz.
Muhammed'in hak Peygamberi olduğunu inkar etmemiştir. O peygam-
berlik felsefesini bir yandan dinden, diğer yandan da Eflatun'un Cumhu-
riyet'inden faydalanarak kaleme almıştır. Böylece bu konuda da dinle
felsefeyi uzlaştırmağa çalışnııştır. Ona göre Peygamber, en yüksek saa-
dete ulaşan insandır. Filozof da akıl ve tetkikle bunu başaran araştırı-
cıdır. Peygamber nasıl en iyi, en doğru ve en güzeli kendi sistemine göre
anlatırsa, filozof da aklı ve ahlakı sayesinde bunu başarmak ve yaymak
içİn çalışır .

.Esasen Farabi'ye göre felsefe güzeli ve mutluluğu tahsil etmek
ilmidir34•

33 Bak: Fusı1l Min.Ara Ehlal-Medinet al.Fadila, s.7I-75.

34 Bak: al-Farabi,Kitab at.Tenbih Ala Sebil as-Saade, s.20-21, Haydaralıad 1346; İbra.
him Madkıır, Farabi, A History of MusliınPbilosopby içinde C. I, s:463; Muhammed Sagir Ha-

san al-Ma'sıımi, Farabi (sözü geçen eser içinde) s.710-7I2.
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5 - Ruh, Melekler Ve .Ahiret Sorunu:

İnsan iki cevherden ibarettir:

i - İnsanın şekli tarafı yani bedeni. Beden hareket eder, durur,
. yer tutar ve bölünebilir.

2 - Diğer cevherin şekli yoktur. Bu da ruhtur. Onu ancak düşünce
kavrar. İnsanın şekli tarafı halk alemindendir. Ruhi tarafı ise emr ale-
mindendir. Çünkü ruh emr alemindendir. Beden ise halk aleminde bu-'
lunur .

.. İnsanın açık görünen tarafı bedenidir. Gizli tarafı ise ruhudur.

Ruh da ikiye ayrılır:

.i - Amel ile ilgili olan ruh.

2 - İdrakla görevli olan tuh.

Bunların da ayrıca dereceleri vardır.

İnsanın ruhu yani nazari akıL. İlahi feyzden nasibini alır. İnsan
ahIaken olgunlaşarak Allah'a yükselebilir. Bilgiler, bir aynaya akseder
gibi İlahi kaynaktan ruha coşar gelir. Böylece de insan en yüksek manevi
zevke ulaşabilir. Tabii bu hal normal bir ruha nasip olmaz. En yüksek
mutluıuğ~ ancak kudsi ruh ulaşır3s •

.İnsan tasavvufi bit arınma ile ulvi aleme yükselirse, her şeyin Allah'-
ın zatındabirlik olduğunu ve halk alemindeki çokluğun arizi bulund~-
ğunu anlar~6.

..Meleklere gelince: Bunlar ilmi suretlerdir. Onların cevherleri ibda
edilmiştir. Bunların suretleri yoktur. Bunlar ibda'i bilgilerdir. Fakat
ibda'edilmelerinden sonra kendi zatlatiyle kaim olurlar. En yüksek
emri düşünürler. Kudsi ruh, onlara uyanıklıkda hitap edebilir. Nebevi
ruh iseuykuda onlarla muaşeret eder .

. Meleklerin zatları vardır. Biz onlara, insanlara nisbetle zat isnat
edebiliriz. Fakat gerçek zatları emr alemine aittir. Onlarla beşeri güç-
ler arasında ancak insanın kudsi ruhu mülaki olabilir. Bu mülakattan
sonra, insanın açık ve gizli duyguları yükselir. İnsan, kabiliyet ve. te"
mizliğine göre meleği görebilir. Fakat meleği bir gerçek şekil halinde ve
zatiyle değil, manevi olarak kavrar. Onun sesini işitir.

35 Bak: Kitiib al-Fusus, s.9-15;.
36 Bak: De Boer, anılan eser, s.I73-174.



, Vahiy almağa m~sait kimse melekle bağlantı kurar. Manen vahiy-
leri ondan alır. Melek mecazi bir surette tezahür edebilir37

•

Görülüyor ki Farabi'riin ruh ve melek anlayışı bir takım tefsir ve
tevillerden ibarettir. Bu hususta her eserinde sistemli olarak aynı açık.
lawayı yapmadığı görülmektedir. Bu konuda da bir yandan felsefeye
mey~, diğ~r yandan dinden de vaz geçemeyişi açık olarak anlaşılmakta-
dır.Daha doğrusu o.ruhve melekleri hem dini ve hem felsefi olarak açık-
la~ağ~ çalışmıştır.

Me~d' Sorun~:

. Beden öldükten sonra ruhlar için mutluluk ve işkence vardır. Bu
tabii. n~fslere göre değişir, İnsanın ameline göre Ahirette ruhu mükafat-
landırılır veya cez~landırılır.

, J' . ",.:'_ .. • •

Allah inayet sahibidir. Her şeyi ihata eder. Onun herkesle ilgisi var-
dır.Her şeyonun hüküm ve takdiriyle olur. Hayır ve şer ondandır38•
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Farabi, Allah'ın varlığını sistemli bir surette açıklamayı başarmış-
t~r.B~ hususta akıldan yeteri kadar faydalanmıştır.

. ;' ~,. - ,- , '"

Alemin var oluşunda din ile felsefeyi uzlaştırmakiçin çaba harca-
mıştır. Bu hususta Aristo ve Plotinos'un görüşlerinden çok faydalanmış-
tır. Bize göre o ibda fiilini ihdas anlamında kullanmıştır. Alemin zaman-
sız var olduğu görüşünü, Allah'ın ilmine bağlamıştır. Allah'ın ilmi ön-
cesiz ~lduğu ve değişmediği için alemin de öncesiz bir surette var olduğu-
nu ima etmiştir. Bunda İslam. kelamciları açısından başarısız olduğu
söylenir. Fakat onun bu konuda Kur'an'ı inkar etmek niyetinde olma-
dığı kimısındayız. Gazzali'nin bu yüzden acı eleştirmesine uğrıyan Fa-
raM, Allah'ın ilim sıfatı ile onun hür iradesini uzlaştıramamıştır. Bu uz-
laştırmayı yapsa idi, tekfir edilmezdi.

Peygamberlik felsefesinde EfIatun'un Cumhutiyetinin izlerini bu-
luyoruz. Bununla birlikte vahiy sahibi peygamberlerin varlığını kabul
etmiştir. Peygamberlerin yalnız Ahireti değil, dünyayı da düzenleyici

37 Bak: Kitab al-Fusus, s.9,15-16.
38 Bak: Uyun al-Mesai!, s. 18.
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seçkin kimseler 'olduklanmifade etmiştir. Filozofun datetkik ve akıl
ile bir peygamber gibi davranması gerektiğini kendisine göre anlatmıştır.
n peygamberi, filozofu ve erdemli siyasi önderi.en yüksek mutluluğu
gerçekleştirecek kişilerolarak, göstermİştir.

"RuhIafui. bir hedenden diğerine geçemiyeceğinisöyliyerek tenasuhi!
k~~şi'~6y'İriuştur~RuliUnbedenden sonra olduğunu söyliyerek Eflatuna
muhalefeti etiriiştir. GazzaH'nin,' al-Munkiz Min ad-Dalal ve Tehafut
al.Felasife'de anlattığına göre, Farabi Ahirette sevapıarın ve cezalann
bedenlere değil, ruhlara uygulanacağını söylemiştir. Bu da onun din
fel~efesindebirbuhran olarak gösterilir. Fakat onun Ahiret hayatma,
idıza'v'e'kıulere, hayır ye şerI'in Allah'ın takdiriyle olduğuna, meleklere
v~valiye inliIldığınlgösteren ifadeleri de vardır. Onun islamiyete karşi
olduğu kanısmda değiliz.Onun yapmak istediğişey topluma ışıktutmak,
felsefe ile dini uzlaştırarak aklı ve maneviyatı değerlendirmek olmuştur.
Bum.!:yaparken her insan gibi onun da yanılmalarını normal karşılamak
yerinde olur. Bir insanın küfrüne 99 ihtimal, imanına ise bir ihtimal
olsa, obir ihtimale dayanarak onu mümin saymak islam büyüklerince de
kabul edilmiştir. İman esaslannın hepsine inanan Fariibi'yi tekfirde de
acele etmemek uygun olur.

",i'" E~as~rt"<;~~~~tde' bir kimseyi hemen tekfir etmenin karşısında ol-
muştur. GazzaH, Allah'ı,Peygamber'i, ve Ahireti, Kur'an'da olduğu
gibi;kabul eden kimsenin"diğer konulardaki tevilini mazur göstermek
için'delillervermiştir39 ~

" Gazzali'ninTehafut "al-Felasife'de Farabi (Olm.H. 339M.950) ve
İbn Sina (Olm.H. 428INI. 1037)'ya karşı oluşu, Ehi-i Sünnet inancını
s~vunı:ha'kihtiy'a.cından gelmiştir.
i,"~. ",':_

, 'L GazzaH, görüşlerini insanların kültür derecesine göre açıklamıştır.
Bir çok eşerlerinde GazzaH de felsefi sorunlara dalmıştır. Şüphesiz ki
GazzaHdaha çok din bilgini ve mutasavvıftır. Fariibi ise daha çok ha-
kim ve filozoftur.

".1 Biz Farabi'nin hata ve sevaplariyle birlikde islam Felsefesi tarihin-
demüstesna bir yer işgal ettiğini teslim etmeliyiz.

39 Bak: al-Gazzalı. Faysal at-Tefrika Beyn aı-tsliim Ya'z-Zandaka, s.5, 15-20, Mısır 1907,
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