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ÜNSÜZ 

Türk düş ünce tarihi dünya kamuoyunun sand ığ mdan daha zen-
gindir. Nas ıl bir s ı ralar Türk sanat ı , ya Bizanshlara ya da İ ranlılara mal 
edilmiş se, Türk dü ş üncesi de genellikle Araplarla İ ranlılar aras ında eritil-
mek istenmiş tir. Türklere özgü felsefenin ve dü şünürlerin bulundu ğu 
ise tarihi bir gerçektir. 

Türk dü ş üncesi islamiyetten önce var oldu ğu gibi, islâmiyetten 
sonra zenginle ş erek devam etmi ş tir. islamiyetten sonra Türk felsefesi 
hem ak ı lc ı , hem de tasavvufi çizgide devam etmi ş tir. Akı lcı  çizgide 
eserler veren iki Türk dü ş ünürü Farabi ve İ bn Sina'nm gücünü kimse 

inkâr edemez. Tasavvufi çizgide felsefesini kuran Mevlana ve Yunus 
Emre'nin Tiirklü ğü tartış mas ı z kabul edilir. 

Kald ı  ki bu eserimizde bir çok Türk dii ş ünürünün felsefi konularda 
ne denli fikir yordu ğu görülmektedir. Do ğ ruyu, gerçeğ i, mutluluğu ara-
yan bu dü şünürlerin ço ğu, felsefenin ba ş lıca konuları  olan varlıkbilime, 
insanın değ erine, bilgi kuramma ve ahlaksal özgürlük sorununa önemle 
değ inmiş lerdir. 

Biz Türk dü ş üncesini tan ı tmak amac ıyla yazdığı m ız bu kitab ımı zda 
önde gelen baz ı  dü ş ünürlerimizin görü ş lerini sergiledik. 

. Bu eserimizle kültürümüze ve insanl ığ a küçük bir hizmet yapabil-
diysek ne mutlu bize! 

I. Agah ÇUBUKÇU 
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BİRİNCİ  BÖLUM 

TÜRK DÜŞ ÜNCE TARIHINE GIRIŞ  



GiRiş  

Türklerin Islâmiyetle ilgilenmeleri M.S. VIII. yüzy ıla rastlar. Hi 
lâfetin Emevilerden Abbasilere geçi ş inde. Türklerin de rolü olmu ş tur. 

Abbasi yönetiminde bir çok Türk yöneticisinin görev ald ığı nı  görmek-

teyiz. Bu da Maveraünnehir'de oturan Türklerin daha çok islâmiyetle 
ilgilenmesini sağ lamış tır. Bu arada Abbasi halifelerinden Mu'tas ım'ın 

Türklerden meydana gelen bir hassa ordusu kurdu ğunu da zikretmek 

yerinde olur. (M.S. 835) 

Islâmiyetin Türkler aras ında yayılmasında ticari ili şkilerin ve kül-
tür alış veriş inin önemli etkisi vardır. Ticaret kervanlar ı  ile beraber yol-
culuk eden mutasavvıf kiş iler yani dervi şler, Türk toplumu aras ında 

islâmiyetin yayılmasına öncülük etmi ş lerdir. M.S. X. yüzy ılda Türkler 

büyük kitleler halinde müslüman olmu ş  bulunuyordu. Bu yeni dinsel 
akım etrafında toplanan Türkler, ayn ı  zamanda siyasi güç olma ğ a baş -
ladılar. 

Türk aristokrat ailelerinin kimi zaman kendi gönülleriyle Islamiyeti 
kabul ederek Arap Devleti hizmetine girmeleri, Türk toplumunda kültür 
yenileşmesinin de nedeni oldu. M.S. IX. Yüzyıldan itibaren Türkistan'- 
dan Batıya doğru bir kültür dönü şü başlamış tı . Türklerin önemli bir 
bölümü Bat ıya doğ ru göç ederek S ırderya ve Zerefş an havzalar ına yer-
leş iyorlar& Türklerin önemli bir bölümü de M.S. 920-960 y ılları  ara-
sında Islâmiyeti kabul etmi ş tir. Böylece Türkler daha önce etkisinde 
kaldıkları  Buddha, Mani, Hıristiyan ve Saman dinlerinin yaratt ığı  

kültürden islam kültürüne yönelmi ş lerdir. Islam mezheplerinden özel-
likle Siilik, Türkler üzerinde daha kolay etki yapm ış tır. Peygamberin 
amcas ının oğ lu Ali'nin çocuklarına Emevilerin zulmetmesi, daha sonra 
da hilâfete geçen Abbasilerin taht tasas ı  yüzünden onlar ı  tedirgin et-
mesi, devlet gücünün ula ş amadığı  yerlerde Silliğe ilgiyi artırıyordu. 
Daha sonra Alevili ğ in de doğmasma neden olan bu ak ım, Samanlık, 
Buddha ve Mani dinlerinin kal ıntılarını  töre halinde ya ş atan Türklerin 
Psikolojisine uygun geliyordu. Böylece Türkler, Sünnet Ehli'nin s ıkı  
kuralları  yerine raksa, musikiye, ş iire ve kad ın özgürlüğüne olanak veren 
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tasavvufa ve özellikle Ş ii düşüncelere daha çok yakla şı yorlardı . Dervi ş -
lerin eski kamlarm yerini alarak bir tak ım ince sözlerden ve gizlerden 
söz etmeleri de Türk toplumunun dinsel ve dii şünsel yapılarını  geniş  
ölçüde etkiliyordu. Böylece halk kitleri aras ında dervi ş lere kar şı  saygı  
son derece yayg ın hale gelmi ş ti. 

Demek oluyor ki Arabistan'da bir yandan Hint, Iran ve Yunan fel-
sefesinin, öte yandan islam zühdünün etkisiyle IX. yüzy ılda baş layan 
tasavvuf ak ımları  Türkler aras ında kolayca yay ı lıyordu. Üstelik Türk 
toplumuna Mani, Buddha ve Saman dinlerinin de etkisiyle daha içli, 
daha derin bir biçimde giriyordu. Bir tak ım tanınmış  derviş ler toplumu 
etkiliyor ve öncülük yap ıyordu. Bu dervi ş lerden en etkilisi ve Türk 
düşünce tarihinde büyük yeri olan zat Ahmet Yesevi'dir. 

Ahmet Yesevi'den önce Herat, Ni ş abur ve Merv dolaylar ında IX. 
Yüzyılda, Buhara ve Fergana dolaylar ında da X. Yüzy ılda bir çok mis 
tik kiş ilerin isim yaptığı na tanık olmaktayız. Bunlar aras ında Muham-
met Maş uk Tusi ile Emir Ali Ebu Hayr' ı  zikredebiliriz 1 . 

Fergana'da kendilerine Bab yahut Baba ad ı  verilen ş eyhler yeni bir 
bir anlayış la Islamiyeti halka anlatm ış lardır. Hz. Muhammed'in söy-
lenti halinde Ashab ından olduğu ileri sürülen Arslan Bab, ozanlar ın piri 
Korkut Ata, Çoban Ata, halk aras ında Ahmet Yesevi'nin ç ıkışı ndan önce 
tasavvufu yaymış lard ı . Ahmet Yesevi Türkistanda, Sayram'da 1050 
tarihi dolaylarmda doğmuş tur. Onun görü ş leri bir kaç yüzy ıl sonra 
doğmuş  olan Bektaş ilik, Mevlevilik ve Nakşbendilik ak ımlarım etkile-
miş tir. Yesevi H. 53—M. 1140 da ölen Ş eyh Yusuf Hemedanrnin ö ğ -
rencisi olmu ş tur. Yesevi Arapça ve Farsça bildi ğ i halde Do ğuya ait bir 
Türkçeyle ahlaki ve tasavvufi manzumeleri içeren Divan- ı  Hikmet'i 
yazd ı2 . Görüş lerinde ve tap ınma kurallar ında eski Türk dinlerinin kal ın-
tıları  görülür. Hoca Ahmet Yesevi, H. 562—M. 1167 de ölmü ş  ve fakat 
görüş leri yüzy ıllarca Harezm, K ıpçak, Horasan, Maveraünnehir. Azer-
baycan ve Anadolu'yu etkilemi ş tir. 

1 Bak: Fuat Köprülü, Türk Edebiyat ı nda Ilk Mutasavvıflar, s. 13 Ankara 1966. Dr. Rami 

Ayas, Türkiye'de ilk Tarikat Zümrele şmeleri üzerine Din Sosyolojisi Aç ısından Bir Ara ştırma 

(Basılmamış  doktora Tezi 1970). 

2 Bak: Fuat Köprülü, Anılan yapı t, s. 101-124 
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TÜRK TASAVVUFUNUN BA Ş LICA ÖZELLIKLERI 

1— Panteizm'in kimi sufilerce temel ilke olarak kabul edildi ğ i gö-
rülmektedir. Bu ilkeye göre gerçekte varl ık, Tanrı 'dan ibarettir. Canl ı  
ve cans ız öteki varl ıklar Tanrının güzelliğ ini ve varlığı m yans ıtan ve 
fakat Tanr ı 'dan da ayr ı  olmayan nesnelerdir. 

2- İnsan, benliğ ini başka bir deyimle nefsini yok ettikçe Tanr ı 'nın 
varlığı mn bilincine derin bir biçimde var ı r. 

3— İnsan için mutluluk, gönlünde ilâhi a ş kı  duyarak ya ş amaktır. 
Tanrı 'ya â şı k olan kimse dünya makina de ğ il, insan ve doğ a sevgisine 
yönelir. E ş itliği, adaleti ve güzel davran ış ları  gerçekle ş tirmeğ e çalışı r. 

4— Müzik dinlemek ve topluca sohbet etmek insan ı  ruhsal aç ıdan 
inceltir ve Tanr ı 'ya yakla ş tırır. 

5—Tapınmak için yap ılan toplantılarda kimi Türk tarikatlarmda 
raks edildiğ ini görmekteyiz. 

6—Kimi Türk tarikatlarında eski Türklerde olduğu gibi kadınların 
da tap ınma toplant ılarına kat ı ldığı na tan ık olmaktay ız. 

7—Türk tasavvufu, medrese mensuplar ına nisbetle geni ş  bir ho ş - , 

 görünün ve insan sevgisinin de öncülüğünü yapmış t ır. 

8—Türk ta.savvufunun bir özelli ğ i de toplumda dinsel ayr ım yü-
zünden kin besleme ğe karşı  çıkarak karde ş lik münasebeti kurulmas ını  
amaç edinmesidir. 

9—Türk tasavvufu sanata uygun ortam haz ırlamış tır. Özellikle 
yaz ın sanatı  tasavvufta geli şmiş tir. Böylece ortak bir kültür ve dayan ış -
ma gelişmiş tir. Bu nedenledir ki gerek Haçl ı  seferlerinden muztarip olan, 
gerek Mo ğol istilâsmdan etkilenerek bat ıya göç eden toplumlar Anado-
lu'da zamanla kayna şmış lardır. Tasavvufun getirdi ğ i kardeş lik, sevgi 
ve adalet dü şüncesi yurt savunmas ını  da kolayla ş tırm ış , yeni bir Ana-
dolu toplumunun doğmas ına neden ohnuş tut3 . 

3 Bak: Hilmi Ziya -etken, Türk Tefekkür Tarihi, C. 2, s. 81-93, 1st. 1934. 



HACI BEKTA Ş  VELİ  

Hac ı  Bekta ş  Veli, Osmanlı  Devletinin kurulu ş undan biraz önce 
Anadolu'da ad ı  duyulan büyük bir Türk düşünürüdür. Geniş  ölçüde 
Yesevilik tarikat ının etkisinde kalmış tır. Tap ınma esnas ında Türkçe 
dualar yapmas ı , Türkçe şürlerin okunmasma önem vermesi ve Türkçe 
ilahileri seçmesi, onun Türk kültürünü s ıkı  bir biçimde devam ettirdi-
ğ inin kanıtı dır. Onu izleyenler de Arap-Fars kültüründen çok Türk 
kültürünü ya ş at ınış lardır. 

Hacı  Bekta ş  Veli Anadolu'ya gelince Sivas'a yerle ş ti. Daha sonra 
Kırşehir'e geldi. Kayseri, K ırş ehir ve Karahöyük dolaylar ında taraf-
tarlar buldu. Hz. Ali ve Çocuklar ım seven Hacı  Bekta ş  Veli, Anadolu 
insanlarım hoş görü ve sevgi yoluyla birle ş tirmeğ e çalış tı . Son sıralarda 
bazı  bilginler onun sünni olduğunu ileri sürmüş lerdir. Insanlara karde ş çe 
geçinmelerini ö ğütleyen Hac ı  Bektaş  Veli, kimi söylentilere göre 1270— 
1271 yıllarında ölmüş tür. Bütün tarikatlara kuca ğı m açan Hac ı  Bek-
taş  Veli, her müminin eline, diline ve beline sahip olmasını  öğütlemi ş tir. 

XIV. Yüzy ı lda geliş meğe baş layan Bekta ş ilik, XV—XVI. Yüzy ı l-
larda h ızla yayıldı . Yeniçeri ocağı na giren Bekta ş ilik, Osmanlıların sev-
gisini de kazand ı . Balkanlar'da, Tuna kıyılarmda ve Arnavutluk'ta 
taraftar buldu. Hac ı  Bektaş  Veli'nin Baba İ shak'ın halifesi olduğu söy-
lenir. Daha sonra Bekta ş ilik Balım Sultan' ın (Ölm. M. 1516) çabalarıy-
la geliş ti. Bekta ş ilik kolaylık getirdiğ i için Anadolu'da ve Rumeli'de gö-
çebe halk aras ında çabuk yay ıldı . Sarı  Saltuk, Seyyit Ali Sultan ve Ot-
man Baba Bekta ş ili ğ in yayılmasında etkili oldular.• Murat II ve Fatih 
devrinde takibata u ğ rayan Hurufiler, Bekta ş i gibi görünmeğ e çalış tılar. 

Anadolu'da Kalenderiye'nin de Bekta ş ilikle karış tığ ma tanık olunmak-
tadır. Aleviliğ in çe ş itli kollarıyla Bekta ş ilik zamanla iç içe olmu ş lardı r. 
Bekta ş iler baş lıca Çelebiler yahut Bel Evlad ı  diye adlanan bir kolla 
Babalar yahut Yol Evladı  denen ba şka bir kola ayr ılırlar. Çelebiler Hac ı  
Bekta ş 'ın sülalesinden geldiklerini ileri sürerler. Babalar ise Hacı  Bek-
ta ş  Velinin izinden yürüdüklerini söylerler. Büyük ş ehir ve kasabalarda 
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babaların Anadolu ve Rumeli'de ise Çelebilerin etkisi daha fazla olmu ş -
tur. Bekta ş ilik, Yeniçerilerin s ık sık isyan etmeleri yüzünden 1826 da 
Mahmut II. tarafından yasaklanmış , Abdülaziz zamamnda yeniden ser-
best b ırakılmış tır. Cumhuriyet döneminde ise öteki tarikatlarla birlikte 
B ekt a ş ilik yas aklanmış  tır. 

Zamanla Babailer, Kalenderiler, Haydariler, Abdallar ve Hurufi-
leri görüş lerinde eritme ğ e çali şan Bekta ş iler, oniki imama çok sayg ı  du-
yarlar. İyi bir Bektaş inin şu üç ilkeye önem vermesi gerekir. 

l— Iyilik etmek. 

2— Erdemli olmak. 

3—Tanrı 'yı  Sevmek. 

İyi bir Bekta ş i aynı  zamanda insanlığı n hizmetindedir. İnsan hangi 
dinden olursa olsun erdemli ki ş ileri sevmelidir. Bekta ş iler, Muharrem 
ayının ilk on günü oruç tutarlar. Bunlar ın niyaz denen ayr ı  dualar ı  
vard ır. Camide namaz kılarlar. Ramazan orucuna kar şı  çıkmazlar. On-
lara göre her tap ıhma insan için yararl ıd ı r. Muharrem ayını n onbirinci 
günü, Zilhiccenin ilk on günü onlarca kutsald ır. Her bekta ş i komşusu-
nun eş lerine karde ş  gözüyle bakar. Alçak gönüllü olmak, dostlu ğa önem 
vermek, kimseyi ay ıplamamak, her türlü yarat ığ a iyi gözle bakmak, 
sohbeti sevmek, yard ımlaş mak Bektaş ilerin baş lıca özelliklerindendir. 
Ancak zamanla onlar ın bu temiz duygular ını  sömüren Baba yahut 
Dede adı  verilen kimi dini önderler, Bekta ş iliğ in ruhunu zedelemi ş ler-
dir. 
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MEVLANA 

Mevlana H. 604 / M. 1207 yılında Belh şehrinde dünyaya geldi. Ba-
bası  Bahaeddin, Mo ğol saldırı sından kaçanlar aras ında Bat ı 'ya doğ ru 
göç etti. Hicaz ve Ş am yoluyla Konya'ya geldi. Babas ı  Bahaeddin öl-
düğü zaman Mevlana halka vaazlar verecek kadar yeti şmiş ti. Mevlana, 
Konya'da Ş emseddin Muhammed Tebrizi ile tanış tıktan sonra tama-
men mistik bir havaya büründü. Gerçek Allah sevgisini Ş ems'de buldu. 
Ona manevi a şkla bağ landı . Bunun üzerine ö ğ rencileri, ihmal edildikleri 
gerekçesiyle yak ınm ağa ba ş ladılar. Bu yakınmalardan rahats ı z olan 
Ş ems, Şam'a gitti. Ş ems gidince Mevlana'nın manevi derdi büsbütün 
arttı . Oğ lu Sultan Veled'i, Ş am'a gönderdi. Sultan Veled'in ı srarı  üze-
rine Ş ems, Konya'ya döndü ise de bir gün ans ı zın ortadan kayboldu. 
Mevlana daha sonra ilahi a ş kı  Salahaddin Zerkub'da, o ölünce de ö ğ ren-
cisi Hüsamettin'de aram ış tır. H. 672 / M. 1273 yılında Mevlana ölmüş  ve 
bu tarihten on y ıl kadar sonra o ğ lu Sultan Veled, Mevlevîliğ i yönetnı eğ e 
baş lamış tır. Mevlana, alt ı  ciltlik Mesnevisinde islam felsefesini mistik 
bir açıdan yorumlar. Bu yap ıtda insan kiş iliğ ine, ilahi aşka, hoşgörüye 
ve erdeme önem verilmi ş tir. Mevlana'nın Divan- ı  Kebir, Fihi Ma Fih 
ve Mecalis-i Seb'a gibi yap ıtları  vard ır. Mektubat da onun kimi görü ş -
lerini içermektedir. Mevlevili ğ in düzenlenmesinde, tap ınma kuralları -
nın saptanmas ında Sultan Veled'in büyük eme ğ i geçmiş tir. Türk as ıllı  
olan Mevlana hangi din, hangi mezhep ve hangi ırktan olursa olsun bü-
tün insanlara kuca ğı nı  açmış , sevgi ve erdem yolunu göstermi ş tir. 
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SADRETTİ N KONEV/ 

Sadrettin Konevi bir Türk dü şünürüdür. Konya'da tan ınmış  ve 
kendisine Konevi lâkab ı  verilmiş tir. H. 606 /M. 1210 da doğmuş , H. 
673 /M. 1274 de ölmü ş tür. Kendi hayatı  hakk ında an-Nafahat al- İ la-
hiye ve Ş erh Hadis al-Erbâin adl ı  yap ıtlarında bilgi vermiş tir. Tanınmış  
İslam Filozofu Muhyiddin b. al-Arabrnin Konevrnin yeti ş mesinde 
etkili olduğu söylenir. Moğol istilâsmdan Konevi de etkilenmi ş tir. Özel-
likle Moğollarm hilafet merkezi olan Ba ğdadı  alması  Konevryi üzmü ş -
tür. Mı sır ve Arabistan'da bir süre dola ş an Konevi yaş amını  tasavvuri 
çalış malarla geçirmi ş tir. Başhca yap ıtları  şunlard ır: Miftah al-Gayb, 
Tefsir al-Fatiha (Icaz al-Beyan), an-Nefahat al- İ lahiyye, Ş erh Hadis 
al-Erbain, Tabsiret al-Mubtedi ve Tezkiret al-Muntehi, Ş erh al-Esma 
il-Hüsna , Mukatabat (Nasireddin Tusi ile Mektupla şmalar), Risale fi 

Hakk al-Mehdi, Mevarid Zev'il-Ihtisas ila Makas ı di'l-İhlas. 

Konevrnin felsefesi tasavvufi bir karakter ta şı r. izlediğ i yöntem 
sezgi yoludur. Gönül temizli ğ inin, insanı  gerçekleri ve Tanr ısal gizleri 
öğrenmeğ e götürece ğ ine inanır. Konevi, aklı  temel ilke gören felsefeci-
lerin ve kelâmc ılarm yöntemlerini be ğenmemiş tir. Ona göre ak ıl, olsa 
olsa Ş eriat sorunlar ını  anlamağ a yard ım eder. Tanr ı 'nın varlığı nın en 
büyük kanıt ı , olgun insanın bulunması dır. Tanrı 'yı  herkes aynı  biçimde 
kavrayamaz. Her insan Onu kendi yetene ğ ine göre kavrar. Konevl, 
varlığı  türlü mertebelere ay ırmış tır. Ceber ılt alemi, soyut anlamlar 
âlemidir. Meleldıt alemi idealar âlemidir. Ancak daha ba şka âlemlerden 
de söz eder. Konevi, bu dü ş üncelerini tutars ız bir biçimde aç ıklamış tır. 
Ona göre, İ dealar alemi ruhlar alemi ile cisimler alemi aras ındadır. Varlık 
mertebesini tan ı ma ve duyma alemi de vard ır. Buna mülk veya halk 
alemi de denebilir. 

Konevrye göre, evren birlik halinde büyük bir olgudur, yani varl ık-
tır. İ nsan da birlik halinde küçük bir olgudur. Yani kendi ba şı na var 
olan küçük bir evrendir. İnsan, güzellik ve güç s ıfatıyle yansıyan Tan-
rı 'y ı  seyredebilir. Tanr ı  insan değ ildir. Onun bir biçimi de yoktur. O 
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evrenle kendini açığ a ç ı karm ış t ır. İ nsan bu âlemde uyku halindedir. 
Uyku da düş e benzer. O halde gerçek var olu şu insan ölümden sonra 
görecek ve kavrayacakt ır. Bu dünyada ilâhi co ş kuya eri şen kimse ol-
gun insandır. Olgun insan, evrenin yarat ı lmas ının amac ı dır. İnsan ev-
renin gizlerine ula şma yeteneğ ine sahiptir. İ nsanlar üç bölümdür: Bi-
rinci bölüme girenler, ş uhud denen bir iç güce sahiptir. Bu iç güçle her 
ş eyi tanıyabilirler. Özellikle varl ıktan yoklu ğ a geçi ş i yakalayabilirler. 
İkinci bölüme girenler, Tannsal varl ık aynas ında her ş eyin özünü bö-
lüm bölüm algı larlar. Üçüncü bölüme girenler ise, olgun insanlard ı r. 
Tanrı 'nın özlerde görünü şüne tanık olanlar, bunlard ır. En onur verici 
mertebe, olgun insan ın yaş ant ı sıd ı r. İnsan iyi, güzel ve olgun davranış -
larla bu a ş amaya ula şı r. 

Konevi inanç sorunlarında Ebu Hanife'nin ve Matüridrnin görü ş -
lerini devam ettirme ğe çalış mış sa da tasavvufi fikirlerde Eflâtun'un, 
Plotinos'un, Muhyiddin b. al-Arabrnin etkisinde kalm ış t ı r. 
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YUNUS EMRE 

Yunus Emre bir Türk ozan ı  ve dü ş ünürüdür. Yunus'un M. 1320 
y ılında 82 ya şı nda öldüğü anla şı lmaktadır. Düşüncelerini şürlerinin bu-
lunduğu Divan'da ve Risalet al-Nushiyye'de aç ıklam ış tır. Yunus'un 
görüş lerinde insan sevgisi ve ho ş görü esastır. Varlığı n yaratı cısı  Tanrı 'dır. 
Tanrı  gönül temizliğ i ile kavranır ve sevilir. Tanrı 'n ın yarattığı  en ol-
gun varl ı k insandır. İnsan hatalar da yapabilir. Ancak Tanr ı  sevgisi, 
insanı  yanlış lardan ve geçici nesnelerin tutkusundan kurtar ır. İnsan 
felsefesine önem verildi ğ i derecede yeryüzünde mutluluk sa ğ lanır. Er-
demli davranış lar da Tanrı 'ya ve ilâhi gizlere yakla ş mayı  sağ lar. Yunus 
Emre, insanın değ erini kimi ş iirlerinde ş öyle belirtmi ş tir; 

Ak sakall ı  bir hoca 
Bilemez hali nice 
Emek yemesin hacca 
Bir gönül yı kar ise 

Gönül Çalab ı n taht ı  
Çalap gönüle bakt ı  
İ ki cihan bedbaht ı  
Kim gönül y ıkar ise 

Bir kez gönül yıkt ın ise bu kıldığı n namaz değ il 

Yetmiş iki millet dahi elin y üzün yurnaz 

Yunus, insanlar aras ında din ve mezhep ayr ımı  gözetilmesine ve 
ı rk ayrımı  yapılmasına karşı  olmu ş tur. Tanr ı 'nın yaratığı  bütün insan-
lara bir gözle bakılmas ım sahk vermi ş tir. İnsanlar aras ında üstünlük 
ancak erdem açı sından olabilir. Bu konuda kimi ş iirlerinden i ş te örnek-
ler: 

Sen sana ne sanırsan 
Ayrığ a da onu san 
Dört kitab ın manas ı  
Budur e ğer var ise 
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Hâs-u âm muti âsi 
Dost kuludur cümlesi 
Kime eydibilesin 
Gel evinden ta şra çık 

Kimse dinine biz hilâf etmeziz 
Din tamam olacak do ğar muhabbet 

Yunus'un felsefesinde ölüm ve hiçlik duygusu da önemli bir yer 
tutar. Ona göre insan için bu dünya bir hapishane gibidir. İnsan zaman 

zaman kayg ı , sıkıntı  ve gariplik duyar. Dünyan ın geçiciliğ i ve insan öm-
rünün tükeni şi Yunus'u düşündürür. İnsan Tanr ı 'yı  sevmekle yaş am 
imtihanım baş arır. Tanrı 'nın varlığı nı  gönülde duymak evrenin var ol-
ma nedenini de aç ıklar. Yunus kimi zaman kendisini Tanr ı 'dan ayr ı  
da saymaz. Nitekim kimi ş iirlerinde bu hususu ş öyle dile getirmi ş tir: 

Bu tılsımı  bağlayan 
Cümle dilde söyleyen 
Yere göğe sığ mayan 
Girmiş  bir can içine 

Tanrı  kadim, kul kadim ayrılmadım bir adım. 
Gör kul kim Tanrı  kimdir anla ey sahip kabul. 

Yunus, felsefeye, hikmete ve dü ş ünceye önem vermi ş tir. Nitekim 
düşünce ve felsefenin önemini şu ifadeleriyle dile getirmi ş tir: 

Odur bana benden yak ın 
Hikmet bilen buldu hakkın 
Okuyup hiknıetin ilmin 
Lokman olay ım bir zaman 

Biçare Yunus neylesin 
Derdini kime söylesin 
Bir dem tefekkür eylesin 
Bu dünyanın hallerine 

Yunus Batı lı  varolu ş culardan çok önce ölüm duygusunu, hiçlikle 
kucaklaşmayı , insanın yalnızlığı nı , varlığı n özünü, dünyan ın geçicili-

ğ ini, insanın iç s ıkıntılarını  dile getirmiş tir. Ancak )(Unus, Sartre ve 

Heidegger gibi tanr ı tammaz de ğ ildir. Gabriel Marcel ve Karl Jaspers 

gibi Tanrı 'ya inanı r. Bilgi kavram ında yöntemi sezgi yoludur. İnsan ın 

ıstırab ını  dile getirerek, kurtulu ş  yolunun baş ta Tanrı  sevgisi olduğunu 

söylemiş tir. Tanr ı  sevgisine ula ş mak için de insanlar ı  sevmenin ve on-

lara de ğer vermenin gerekli oldu ğunu belirtmi ş tir4 . 

4 Bak: İ brahim Agâh Çubukçu, ishim Dü şünürleri, s. 92-100, Arık. 1977 
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- S İMAVNA KADISI OĞLU BEDRETT İN 

XV. Yüzyılda Simavna Kadim Oğ lu Bedrettin Osmanhlarm ba şı na 
zaman zaman dert açmış tır. Bedrettin Edirne, Bursa, Konya ve Kahi-
hire'de bilgisini art ırmış tır. Mantık, astronomi ve dinsel bilimler tahsil 
etmiştir. Mı sır'da tamştığı  Ahlath Ş eyh Hüseyin'e gönülden ba ğ landı . 
Bir ara Tebriz'de Timurla görü ş tü. Orada bilginlerin hayranlığı nı  ka-
zandı . Batıni düşüncelerin etkisinde kald ı . Seyyit Hüseyin ölünce onun 
halifesi oldu. Bir ara Ş am ve Halep dolaylarmda dolaş tıktan sonra 
Konya, Aydın ve Tire'ye geçti. Izmir'e u ğradı . Kendisini Sakız adası  
hıristiyanlar' ça ğı rdı . Orada ikinci bir Mesih derecesinde bir insan gibi 
görüldü. Nihayet Edirne'ye gitti. Yedi y ı l yalnı zlık içinde bir hayat sür-
dü. Bu sıralarda Yıldırım Bayezit'in o ğulları  arasında taht kavgas ı  
vardı . Yı ldırım'ın oğlu Musa Çelebi, Süleyman Çelebi'den Edirne'yi 
almış  ve sultan olmuştu. Musa Çelebi, Bedrettin'i kazasker yapt ı . An-
cak Yıldırım'ın öteki oğ lu Çelebi Mehmet, Musa Çelebi dahil bütün 
karde ş lerini yenerek devletin birli ğ ini sağ ladı . Çelebi. Mehmet, Bed-
rettin'e sayg ı  göstermekle beraber onu Iznik'te oturmaya zorlad ı . Bed-
rettin bir süre sonra İ sfendiyaroğ lu Beyliğine kaçt ı . Isfendiyaroğ lu, 
Çelebi Mehmet'ten korktu ğu için Bedrettin'in, Silistre, Dobruca ve 
Deliorman bölgesine gitti ğ ini görmekteyiz. Buralarda siyasi faaliyet-
lerde bulunmaya ba ş ladı . Onun tanınmış  müritlefinden olan Börklüce 
Mustafa Osmanhlara isyan etti. Bedrettin de yeryüzünde halife oldu ğunu 
ve kendisinin buyruklarma uyulması  gerektiğ ini çevreye yayıyordu. 

Onun öğretisine göre, Osmanl ı  ülkesindeki insanlar aras ında din 
ayrımı  kaldırılmalıdır. Müzik dinleme ğe ve ş arap içmeğe izin verilmelidir. 
İnsanlar arasında kadın hariç her ş eyin ortak olmas ı  sağlanmalıdır. 
Kimi dinsel yasaklar kald ırı lmalıdır. 

Osmanlılar Börklüce isyamn ı  bastırıp sonra da Bedrettin'i yakalat-
tı lar. Çelebi Mehmet onun durumunu inceletti. Mevlana Haydar Acemi'- 
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nin verdiğ i bir fet va ile H. 823 /M. 1420 de Bedrettin Serez'de idam edildi. 
Ancak onun görü ş leri bir süre daha Anadolu'da ya ş adı 5 . 

Osmanlılar devrinde zaman zaman kimi bilginlerin sayg ınlık ka-
zandığı nı  görmekteyiz. XV. ve  XVI. Yüzy ılların Türk soyundan gelen 
en tanınmış  bilginleri aras ında ş unlar vard ır: Hı z ır Bey (Ölm. M. 1459), 
Hocazade (Ölm. M. 1488), Molla Hüsrev (01m. M. 1489), H ı zır Beyin 
oğ lu Sinan Pa şa (01m. M. 1486), Molla Lütfi (Ölm. M. 1495), Zembilli 
Ali Efendi (Ölm. M. 1525), Kemalpa ş azâde (01m. M. 1534), Ta ş köprü-
zâde (Ölm. M. 1560), K ınalı zâde (Ölm. M. 1571) ve Ebu Suud Efendi 
(01m. M. 1574). Bunlardan Hocazade felsefede ve Molla Husrev Islam 
Hukukunda büyük bir isimdir. Molla Lutfi, astronomi, matematik, 
mantık ve kelâm üzerinde çal ış mış -tır. Özgür dü şünceye önem vermi ş -
tir. Arkada ş larının kıskançlık ve dü ş manlığı  sonucunda öldürüldü. 
Taşköprüzâde, ilimlerin bölümleri ve konular ıyla ilgili eser yazm ış tı r. 
Kınalızâde'nin ahlâkla ilgili yap ıt ı  tanınmış tır. 

Yavuz Selim, 1514 de Çald ıran sava şı ndan sonra ş iiliğ i zorla sus-
turmuş tur. 1517 de M ı sır fethedildikten sonra da, hilâfet Osmanhlara 
geçmiş  ve yavaş  yava ş  tasavvufi ak ımlar karşı sında medresenin Ehli 
Sünnetci görüş ü güçlenmi ş tir. Mutasavvıflara kar şı  düşmanlık zaman 
zaman artm ış tır. Örneğ in, XVII. yüzy ılda ya ş ayan üstüvani Mehmet 
Efendi, silfilerin raks ve dönü ş lerini haram saymış t ır. Musikinin, def 
ve zurna çalman ın yasaklanmasını  istemi ş tir. Resim yapman ın aley-
hinde vaazlar vermi ş tir. XVI. Yüzyı lın ortalar ında sonra Osmanlılar 
gerilemeğe baş lanu ş  ve felsefeye küfür gözüyle bak ılmış tı r. Dar görü ş -
lülük her alana yay ılmış  ve bilimsel gerçeklere önem verilmemi ş tir. 
Yeni fikirler küfrün simgesi gibi yorumlanm ış tır. Bu nedenle yüzy ıllar 
boyunca, medrese mensuplar ı  aras ından önemli bir filozofun ç ıkmadığı nı  
görüyoruz. Buna kar şı n gizemci dü şünceler halk edebiyat ı  içinde devam 
etmiş tir. Özellikle Bekta ş ' nefeslerinde nükteli ve dü ş ündürücü bir 
zihniyetin varl ığı  görülmektedir. Sünnet Ehli görü ş lerine zıt düşmeyen 
tekke edebiyat ında ise insanın kendini aşması  yolu i ş lennı iş tir. 

5 Bak: Abdulbaki Gölp ı narl ı , Simavna Kad ı s ı  Oğ lu Ş eyh Bedrettin, s. 51-119, İ stanbul 

1966. 

Hüseyin Gazi Yurdaydm; ı slam Tarihi Dersleri, s. 104-105, Ankara 1971. 
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KATİ P ÇELEB İ  

Osmanlı  devrinde Türk dü şüncesine katkı sı  olan bilginlerden birisi 
Kâtip Çelebi'dir. 

Kâtip Çelebi, tan ınmış  bir bibliyografya ve coğrafyac ıdır. Onun Fez-
leke ve Tuhfetu'l Kibar il Esfâri'l-Bihâr adli yap ıtlarmdan birincisi 
tarih, ikincisi denizcilikle ilgilidir. Kâtip Çelebi, Türk dü şüncesinin Ba-
tıya yönelmesi ortam ım hazırhyan düşünce adamlar ındandır. 1608 
de Istanbul'da do ğmuş tur. Hac ı  Halife ya da Hac ı  Kalfa lâkaplanyla 
da tanını r. Osmanlı  Padiş ahlarından II. Mustafa, IV. Murat ve İbrahim 
zamanında faaliyet göstermi ş tir. Cihanniima adl ı  ünlü coğ rafya yap ıtım 
Türk bilim hayat ına kazand ırmış tır. Gönlü Batıya açık olmakla birlik-
te astronomide yeni bir görü ş  getirmemi ş tir. O zaman Avrupa'da ol-
duğu gibi Kopernik (61m. 1543) aleyhtar ı  ve fakat Ptolemaios (M. 
II. Yüzyıl) taraftar ı  olmuş tur. Başka bir deyimle yer yüzünün sabit 
olduğu kıı ramını  ve güne ş le birlikte öteki gezegenelerin dünya etraf ında 
döndüğünü kabul etmi ş tir. Oysaki Polonya'h Kopernik'e göre güne ş  
sabit olup dünya ve öteki gezegenler onun etraf ında dönmekteclir. Kâtip 
Çelebi'nin Türk düşün hayat ı  açı sı ndan önemli iki yap ıtı  vard ır. Bun-
lardan birisi Düsturu'l-Amel, öteki Mizanul-Hak'nr. Düsturdl-Amel 
siyaset ve toplum kuramlarım içerir. Devlet çark ında dilzeltmeler ya-
pılmasını  ve tedbirler al ınmas ını  sağ lamak amacıyla yazı lmış tır. Kâtip 
Çelebi, İbn Haldun'un toplum kuram ın. benimser. Ona göre, toplum-
larda devlet yönetimi do ğ ar, geli ş ir, duraklar, geriler ve sonunda devlet 
yıkı lı r. Devletin ömrünü uzatmak, al ınacak önlemlere bağ lıdır. 

Kâtip Çelebi, Mizanü'l-Hak'ta Osmanl ı ların içine düş tüğü tutucu-
luğ a kar şı  ç ıkar. Bununla birlikte ilimlerin bölümlere ayr ılmas ında Aris-
to ve tim Sina'y ı  aş mış  değ ildir. Onun önemi, skolastik zihniyete kar şı  
çıkmas ı , müspet bilimleri te şvik etmesi ve bilim tarihi bakımından 
önemli yap ı tlar vermesidir. Musikiyi yüksek duygulara hitap etmek 
kaydıyla öğer. Sufilerin raks ına cephe almaz. Raks konusunda dev-
rinin karşı t görü ş lerini ifade eder. Kendi görü şünü açıklamaz. Ayr ıca 
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büyük mutasavvı f ıbnu'l-Arabryi kâfir sayman ın doğ ru olmadığı na dik 
kati çeker. Kâtip Çelebi, laik devlet anlay ışı na yak ın görü ş leri say ım-
muş tur. Herkesin vicdan ında hür olmas ını  ima eder. Mezhep ve töre ay-
rı mlarma göre insanlara i ş lem yapı lmas ını  hoş  karşı lamaz6 . 

6 Bak: Hüseyin Gazi Yurdayd ın, anı lan yapı t, s. 130-134. 
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HEZARFEN HÜSEY İ N EFENDI (01m. H. 1103 /M. 1691) 

-Ünlü bir tarihçi ve ansiklopedik bilgiye sahip bir bilgin olarak tan ı -
nır. Kendisini Faz ıl Ahmet Pa ş a korumu ş tur. Yunanca ve Latince kay-
naklardan yararlanmas ını  bilmiş tir. Tarih, tasavvuf ve t ıp konusunda 
yapıtları  vardı r. Tenkilı-i Tevarih-i Mülfık adlı  yapıtım, hükümdar IV. 
Mehmet'e sunmu ş tur. Onun Osmanlı  teşkilat tarihi ile ilgili Telhisül 
Beyan fi Kavanini Ali Osman adl ı  yap ıtı  da tanınmış tır. Adı  geçen 
birinci yap ı tında bir çok Yunan düşünürü hakkında da bilgi vermi ş tir. 
Bu yap ı t tarihle ilgilidir. Ad ı  geçen ikinci yap ıta Osmanlı  Devlet te ş -
kilatı  ile ilgili geniş  bilgi vardır. Hezarfen Hüseyin ozamanki Osmanl ı  
devlet düzenindeki çöküntü ve düzensizlikten de söz etmi ş tir. 

XVIII. Yüzyılda Osmanlı ların Durumu ve Batıya Yönelme 

Osmanhlarda Lale Devri, Bat ı 'ya yönelmenin baş lamas ı  bakımın-
dan önemlidir. Sadrazam Damat İ brahim Pa ş a, Fransa'ya elçi olarak 
yolladığı  Yirmisekiz Mehmet Çelebi'den Avrupa'da gördü ğü bilgileri ve 
uygarlık araçlar ını  saptayarak yazmas ım istemiş tir. Mehmet Çelebi de 
bu isteğ i yerine getirerek Sefaretname'yi yazm ış tı r. 

Lale devrinde İbrahim Müteferrika, Sait Mehmet Efendi ile bir- . 
likte 1727 de Istanbul'da bas ımevi açm ış tır. Aslen Macar olan İbrahim 
Müteferrika7  islamlığı  kabul ettikten sonra Osmanl ı  yönetimine hizmet 
etmiş tir. Bat ı  kültürüne dikkati çekmi ş tir. Usül-al Hikem Nizam-al-
'enem adl ı  yap ıt ı , düşünce tarihimiz aç ısından önemlidir. Bu yapıtında 
Monarş i, Aristokrasi ve Demokrasi gibi devlet yönetimlerin den söz et-
miş tir. Osmanl ıların geri kalış  nedenleri üzerinde durmu ş tur. Ona göre 
bu nedenlerin ba şhcalar ı  şunlardır: 1— D ış  dünyadaki rnycleniyeti bil-
memek, 2— Orduda düzensizlik ve disiplinsizlik, 3— Askerlik alan ı nda 
saygı sı zlık. 4— Devlet yöneticilerinin yetersizli ğ i. 5— Adalete s ırt çevir-
me. 6— Rüşvet ve hazineyi kötüye kullanmak. 7— Yasalar ı  hiçe 
saymak. 8— Dar dü ş ünce ve bilginlerin dü ş üncelerine sayg ı sı zlık. 

7 Bak: Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbaaell ığ t, s. 7-111, İ st. 1939. 

17 



Lale Devrinde Bat ılı  elçiler kanal ıyla Bat ının etkileri Istanbul'da 
görülrnüş tür. Bat ı lı  bilginler, Bat ılı  edebiyat ustalar ı  ve sanatç ılar Is-
tanbul'a gelme ğe ba ş lamış lardır. Bu devirde kimi devlet yöneticilerinin 
müslüman olduklar ı  halde resimlerini yapt ı rdıklarına da tan ı k olmak-
tay ı z. 

Avrupa'da XV. Yüzyılda basımevi kurulduğu halde, Türklerin bu 
uygarlı k aracını  235 yıl sonra benimsemeleri dikkat çekicidir. Gerçekte 
basımevi Avrupadakinden 40 y ıl sonra Istanbul'da kuruldu ise de müs-
liiman Türkler taraf ından benimsenmedi. 1492 de Yahudiler, 1567 de 
Ermeniler ve 1627 de Rumlar taraf ından Osmanlı  ülkesine bas ımevi 
getirildiğ i halde benimsenmemi ş tir. II. Bayezit zaman ında İ stanbul 
ve Selanik'te 19, Birinci Selim zaman ında 33 yapı t basılmış tır. İ stanbul'-
da bulunan üç ve Selanik'de bulunan bir bas ımevinde İ branice, Latince 
ve Yunanca yap ıtlar bas ıhyordu. 1567 de dil ile, 1568 de dua ile ve 1569 
da ibadet ile ilgili birer kitap bas ılnuş tı r. İ brahim Müteferrika şaye-
sindedir ki Padiş ah III. Ahmet'ten 1726 tarihinde Tefsir, Hadis, F ıkıh 
ve Kelarn yap ıtları  basmamak kaydiyle bas ımevi açılmasına ferman 
alınmış tır8 . 

Yenilik hareketleri Patrona ayaklanmasiyle bir süre durdurulmu ş -
sa da, zamanla yeniden ba ş lamış tır. Özellikle askerlik alan ında yenileş -
me gereksinmesi duyulmuş tur. I. Mahmut devrinde Humbarac ı  Ahmet 
Paş a, 14 y ıllık hizmeti süresince Osmanl ı  ordusunu bilgi ve teknik bak ı -
mından yenileş tirmeğe çalış tı . III. Mustafa zaman ında da Baron de 
Tott eliyle Osmanl ı  topçu s ınıfımn yeniden örgütlendiğ ini görmekte-
yiz. Macar as ıllı  olaıı  Baron yeni toplar döktürmü ş tür. Bu arada Mü-
hendishane-i Hümayun aç ı lm ış tır. III. Mustafa hem t ıp ve astronomiye 
merakl ı , hem de yenilik yanl ı sı  ise de müneccimlere de inamrd ı . Avru-
pa'da o s ıralarda, yani 1756-1763 y ılları  aras ında yedi y ıl savaş ları  ol-
muş tu. Bu savaş larda küçük bir devlet olan Prusya zafer kazanm ış tır. 
III. Mustafa bu ba şarının müneceirnlerin yard ımıyla kazan ıldığı m sa-
narak Prusya Kral ı  Frederik'e Ahmet Resmi Efendiyi elçi olarak gön-
derip üç müneccim istemi ş ti. Frederik ise padi ş aha elçi kanaliyle ş u 
üç tavsiyede bulunmu ş tu: 1— İyi bir orduya sahip olmak ve onu bar ış  
zaman ında sava şa hemen girebilecek bir biçimde e ğ itmek. 2— Hazineyi 
dolu tutmak. 3— Tarih okumak. 

Batı 'ya yöneliş  açı sından III. Selim devri (1789-1807) de çok 
önemlidir. III. Selim yeni düzen anlam ına gelen Nizam- ı  Cedid hareketini 

baş latmış tır. Nizam- ı  Cedid, III. Selimin kurduğu askeri örgüttür. Bu 

8 Bak: Mümtaz Turhan, Kültür De ğ işmeleri, s. 125-128, İ st. 1959 
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ordunun örgütlenmesi amac ıyla onbe ş  uzman subay ın gönderilmesi için 
1793 de Frans ı z hariciyesine ba ş vuruldu. Ayrı ca Isveç, Prusy-a ve İ ngil-
tere'den yeni askeri personel getirildi. Humbarac ı , lâğı mcı  ocaklar ı  ve 
sür'at topcular ı  gibi evvelce kurulmu ş  olan birlikler yeniden ele al ın ıp 

güçlendirildi. Tophanenin daha iyi bir duruma getirilmesine çal ışı ldı . 
Denizciliğe önem verildi. Yeni gemiler yap ılması  için Avrupa'dan mü-
hendisler ve uzmanlar getirtildi. 

Bir çok askeri ve teknik yap ı t Türkçeye çevirtildi. Bat ı 'nın tekniğ i-
nin, uygarlığı nın ve siyasetinin s ırlarını  öğrenmek üzere Viyana'ya, 
Berlin'e Paris'e ve Londra'ya elçiler gönderildi 9 . 

Osmanlı  Devletinin bu dönemde ekonomi ve tar ım alanı nda yeni-
leş mesine de çaba harcand ı . Seyhülislâmın yetkileri daralt ılmak istendi. 

Ne var ki 1807 y ı lında Kabakç ı  Mustafa'mn gerici ayaklanmas ı  baş lad ı  
ve III. Selim öldürüldü. Nizam- ı  Cedid ortadan kald ırıldı . IV. Mustafa 
saltanata getirildiyse de hükümdarh ğı  kısa sürdü. Alemdar Mustafa 
Pa ş a onun yerine II. Mahmut'u saltanata getirdi. Kabakç ı  Mustafa 
ayaklanmasiyle durdurulmak istenen bat ı lı laş ma hareketi, IL Mal ı -
mufla (1808-1839) yeniden ba ş ladı . 

9 Bak: Mümtaz Turhan, an ı lan eser, s. 140-143. 
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XXVIII. YÜZYIL AVRUPA FELSEFES İ  

Osmanlı lar devrinde X VI. Yüzy ıldan sonra XIX. Yüzy ı la kadar 
yeni fikir hareketlerine yer verilmek istenmemi ş tir. Bu dönem adeta 
felsefeye kapal ı  bir dönemdir. Arada bir özellikleri olan bilgin ve dü ş ü-
nün kişiler yetişse bile ak ı lc ı  bir sistem sahibi filozofa rastlanmaz. Ör-
neğ in XVIII. yüzyılda Osmanlı  ülkesinde yetiş en bilginlerden birisi 
Erzurumlu Hakk ı 'dır. İ brahim Hakk ı  1703 yılında doğmuş  1780 y ı lın-
da ölmüş tür. Tasavvuf! bir hayat ı  benimsemi ş tir. Marifetname adl ı  
eseri ansiklopedik bilgileri içerir. İbrahim Hakk ı 'nın daha bir çok 
yap ıtı  varsa da Bat ılı  anlamıyla sistematik bir filozof de ğildir. Ancak 
Osmanlı  fikir tarihinde de bir yeri vard ı r. 

Batı lılar Rönesansla uyanm ış lar, bilimde, teknikte ve san'atta 
önemli ad ımlar at ımş lardır. XVII. Yüzyılda Bat ı  dü ş ünce tarihinde 
Descartes'la yeni bir dönem ba ş lam ış tır. Bu çağda akıl, gerçeğ i bilmek 
ve açıklamak yetisi olarak anla şı lmış tır. Bu felsefe, insan ı n doğ ayı  ma-
tematik kavramlarla kavrayabilece ğ i savındadır. Rasyonalizme göre 
Tanrı 'nın varlığı  bile ancak ak ı lla kavranır. XVII. Yüzy ı lda Bat ı , mate-
matik ve fizi ğ i bilgi örneğ i olarak seçmi ş tir. Bu yüzyı lda ayn ı  zamanda 
yöntem sorunu da ön plana geçmi ş tir. 

XVIII. Yüzyılda ise Bat ı 'da Ayd ınlanma Ça ğı nın baş ladığı n ı  gö-
rürüz. Bu ça ğda insan hayat ının anlamı  ve düzeni üzerinde çok durulur. 
Eski değerlerin yerine yeni bir düzene götürecek dü şünceler aran ı r. 
Aydı nlanmanın baş lıca özelliğ i, din ve geleneklerden kurtularak insan 
akl ı  ve insan görgüsü ile hayat ı  aydınlatma& çal ış maktır. K ı sacas ı  
Avrupa'da XVIII. Yüzy ıl, insanın yaş am düzeninin akı l ile arandığı  
devirdir. Böylece XVIII. Yüzy ılda tarihin derinliklerinde kalan Orta-
çağ  düşüncesinin yerini, yeni bir dünya görü ş ü almağa baş lamış tır. Bu 
dönemde güvenilecek tek ilke, ak ıl ve deneyin verdi ğ i sonuçlardır. XVII. 
Yüzyıl felsefesinde Tanrı 'n ı n ve ruhun da a ğı rlığı  vard ır. Bu yüzyılda 

adeta konstriiktif ve dedüktif sistemler kurulmu ş tur. Bu arada özellikle 
Descartes ve Spinoza'y ı  zikredebiliriz. XVIII. Yüzy ıl felsefesi ise ıncta- 

20 



fizik yap ılardan uzakla ş arak sırf akla yöneli ş tir. Ba ş ka bir deyimle ay-
dınlanma çağı nda akla inan ıp güvenme daha önceki yüz-y ıllara oranla 

çok ilerdedir. Bu ça ğda kültür dünyas ına ak ıl ile egemen olmak istenmi ş -

tir. Insanın kaderinin kendisi taraf ından saptanmas ı  istenmiş tir. Gele-
neklerin köleliğ inden ve hurafelerden uzakla şı lan bir dönem aç ılmış tır. 
Bu dönemin düşünürleri, sistemli yazmaktan ziyade, ayd ınlatan, geni ş  
çevrelere etki yapan, ulusal dilleri kullanan yazarlard ır. Bunlar aras ında 

Montesquieu ve Voltaire'i sayabiliriz. XVIII. Yüzy ıla felsefe yüzy ılı  da 

denebilir. Çünkü bu dönemde yay ın organlarında ve toplant ılarda fel-

sefi tart ış malar ço ğ almış tı r. 

XVIII. Yüzyılın ana özelliğ inden birisi de, laik bir dünya görüşünü 
temel bir ilke olarak yans ı tmas ıdı r. 

Öte yandan bu yüzy ıl, baş ka kültür anlay ışı nı n da mayaland ığı  

devirdir. Örne ğ in Shaftesbury, ak ı l inanc ı  karşı sına sanat yap ıtlarından 
esinlenen co şkuyu koymuş tur. Rousseau, akla değer vermenin yanında, 
duygunun önemini de savunmu ş  tur. Akıl ve duyu aras ında çözümler 
aranmas ına karşı n, çağı n karakteristi ğ i akı ldır. Kant, ayd ınlanmayı  
insanın erginliğe kavu şması  ve kendi akl ını  özgürce kullanmas ı  olarak 
anlatmış tır. Yüzyı lın sonlarına doğ ru Kant, kendisine çok güvenilen 
aklın gidebilece ğ i sını rları  da göstermiş tir. XIX. Yüzy ılda ise ayd ınlan-
Inanın hı zını  kaybettiğ ini ve yerini ak ıl dışı  etkenlere aç ık olan roman-
tizmin almağ a baş ladığı nı  görürüz. K ısacası  aydınlanma felsefesi İ ngil-

tere'de daha çok deneyci, Fransa'da rasyonalist ve Almanya'da mistik 
rasyonalist bir havaya bürünmü ş tü!". 

10 Bak: Prof. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi. s. 393-399. Aak. 1967. 
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XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLU ĞUNDA DURUM 

XIX. Yüzyıl, Osmanhlarda gerek devlet yönetiminde ve gerekse 
kültürel alanda Bat ılılaşmanın hızlandığı  bir çağ dır. II. Mahmut 1826 
da yeniçeri ocağı nı  kaldırarak Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye ad ıyle 
bilinen yeni bir ordu kurdu. Yeniçeriler ayaklanmalar ç ıkararak ve 
yenile şmeyi engelliyerek devlet yönetimini aksat ıyorlardı . Bu nedenle 
reformcular, yeniçerilerin ortadan kald ı rı lması  olayına Vak'a-y ı  Hayriyye 
dediler". II. Mahmut saltanat ı , Bat ı lı laşma hareketine çok önem verdi. 

1839 da II. Mahmud'un ölümü üzerine oğ lu Abdulmecit Padi ş ah 
oldu. Abdulmecit yenili ğe aç ı k bir insand ı . Sadrazam Mustafa Re ş it 
Paş a'nın teşvikiyle 3 Kasım 1839 da Gülhane Hatt ı  Humayun'u ilân 
edildi. Böylece Osmanl ı  Devletinde yeni bir hukuk dönemi ba ş lamış  
oluyordu. Gülhane Hatt ında yurttaş ların özgürlüğü, güvenli ğ i ve mül-
kiyet hakları  yasaların güvencesine al ınmış tı . Bu Hattı  Humayunla 
bireylerin haklar ı  ve devlete kar şı  görevleri belirtilmi ş tir. Toplumda bi-
reylerin hak ve i ş lev bakımından eş itliği kabul edilmi ş tir. Meclis-i Ah-
kâm- ı  Adliye, yasa tasar ıları  hazırlamak ve devlet maliyesini kontrol 
etmek için görevlendirilmi ş tir. Padiş ah ve devlet yöneticileri, halk hu-
zurunda Hatt- ı  Humayun ilkelerine uyacaklar ına yemin etmi ş lerdir. 
Daha önemlisi, Hatt- ı  Humayun ilkelerinin mahkemelerde uygulan-
mas ına da geçilmi ş tir. Böylece Osmanl ı  Devletinin dinsel yapı sında esaslı  
bir değ iş iklik yap ılmış tır. Çünkü Gülhane Hatt- ı  Humayun'u Ş eriattan 
doğmuş  değ il, herkesin bilgisine Türkçe olarak sunulmu ş  toplumla il-
gili ilkelerdir. Padi şah bu ilkelere uyaca ğı na yemin etmekle iradesinin 
bir s ını rı  olduğunu doğrulamış t ır. Bundan ba şka bu Hatt- ı  Humayun, 
biçim ve H ıristiyan bireyler aras ında hukuksal e ş itliğ i de saptamış tır12 . 
Gülhane Hatt- ı  Humayununun ilânına, tarihte Tanzimat- ı  Hayriyye de 
denir. 

11 Bak: Bernard Lew ıs, Ingilizeeden Çeviren: Prof. Metin K ıratlı , s. 77-79, Ankara 1970. 
12 Bak: Enver Ziya Karal, Osmanl ı  Tarihi, e. VIII, s. 208-209, Ank. 1962; Muzaffer Sen-

cer, Dinin Türk Toplumuna Etkileri, s. 171, İ stanbul 1971; Bernard Lewis, Andan yap ıt, s. 
106-127. 
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Bununla birlikte devletin genel karakteri dinsel ilkelere ba ğlı  kal-

maktadır. Ancak Gülhane Hatt ı  Humayununun ilkeleri ile, müslüman 
topluma vicdan özgürlüğü tanı nmasa bile, müslüman olmayanlara bu 
özgürlük tanınıyordu. Bunlar, istediğ i din ve mezhebi seçebilecekti. 
Yine bunlar kendileri tarafından yönetilmek üzere dinsel örgütler ku- . 

rabilecek ve kendi dinsel i şlerini tart ış abileceklerdi. 

Bu Hatt- ı  Hümayun, müslümanlara dinsel alanda bir özgürlük 
getirmemekle birlikte devletin demokratikle şınesi ve laikleş mesi için 
önemli bir ad ı md113 . 

Osmanlı  Devleti, Bat ılıların hıristiyan azınlığı n haklar ını  bahane 
ederek iç i ş lerine karış malarımn ve devleti çökmekten kurtarma çabas ı -
nın sonucu olarak, yenile şmeğe XIX. yüzyılda hız vermek zorunda kal-
mış tı r. Nitekim 1856 yıhnda da Islâhat Fermam ilan edilmi ş tir. Bu Fer-
man, yabancı  devletlerin baskı sı  altında ilân edilmiş ti denebilir. Islâ-
hat Ferman ı  ile, Tanzimatla verilmi ş  olan haklar daha da güçlendiril-
roiş tir. Müslüman olmayanlara tam bir dinsel özgürlük verilmi ş  ve mez-
heplerinde örgütlenme tan ınmış tır. Müslüman olmayanlara, devlet hiz-
met ve memurluklar ına kabul edilme hakkı  verilmiş tir. Onlara, hiç bir 
ayrım yapmaksı zın, eğ itim yapma ve sanat okullar ı  açma olanağı  ta-
nınmış t ı r. Haz ırlanacak ko şullara uyuldu ğu takdirde bunlar ın devletin 
askeri ve sivil okullar ına da kabul edilece ğ i belirtilmiş tir. Müslüman 
olmayanlar' küçültücü yaz ış maları '', devlet dairelerinde yasaklanmas ı  
güvence alt ı na alınmış tır. Müslüman ve gayri müslimlerin birbirleriyle 
olan davalar ına karma mahkemede bak ılaca ğı , hapishanelerde i ş -
kence ve buna benzer hallerin kald ırılacağı  belirtilmiş tir. Islânı  
dininden olmayanlar ın da müslümanlar gibi askerlik görevini yapacak-
ları , bu hususta evvelçe verilmi ş  kararlara uyacaklar ı  aç ıklanmış tır. 
Bunlardan başka ş u hususlar da belirtilmi ş tir: S ınıf ve mezhep fark ı  
gözetmeksizin yurtta ş lardan vergi al ınacakt ır. Bayındı rlık iş leri için 
özel bir vergi konulacaktır. Ticaret ve tar ımın geliş tirilmesi için çah şı -
lacaktır. Bat ının bilim, sermaye ve tekni ğ inden yararlanma önlemleri 
alınacakt ı r. Fer ın anda devlet yönetimi ile ilgili daha ba şka hükümler 
de yer alm ış tırm. 

Islâhat Fermam, bütün yurtta ş lara din ve ırk ayrım ı  gözetmeksizin 
yasa önünde özgürlük ve e ş itlik ilkesini . içermi ş tir. Müslüman ile müs-
lüman olmayanlar aras ında eş itsizlik kaldır ılmış , devlet memurluklarma 

13 Bak: Sadri ?elaksudi Arsal, Teokratik Devlet ve Lâik Devlet, s. 91-93, Tanzimat I 

içinde, İ stanbul 1940. 

14 Bak: Enver Ziya Karal, Osmanl ı  Tarihi; e. VI, s. 1-7, Ank. 1954. 
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herkesin alınabileceğ i belirtilıniş tir. Ancak bu fermanla da Osmanl ı  
Devleti dinsel yap ı sından kurtulmu ş  değ ildi. Çünkü müslümanlar için 
vicdan özgürlüğü tamnmamış tı . 

XIX. Yüzy ılda Osmanlı  imparatorlu ğu için 1876 da ilan edilen 
Birinci Meşrutiyetin de önemi vard ır. Ancak II. Abdulhamit 23 Aral ık 
1876 da ilan etmek zorunda kald ığı  Meş rutiyeti 13 Şubat 1878 de ola-
ğanüstü durumlar ve halk ın yetersizliğ i gerekçesiyle kald ırmış tır. 

XIX. Yüzyılda, eğ itim alanında Bat ılılaşmanın hızla geliş tiğ ini görü-
rüz. Hukuk alanında da yenile ş me gereksinmesi duyulmu ş tur. Özellikle 
1822 de doğup 1895 de ölen Ahmet Cevdet Pa ş a'nın uzmanlarla birlikte 
hazırlamağ a emek verdiğ i Mecelle, anımsamağa değer. İ lk bölümü 1870 
de yayınlanan Mecelle hukuk alan ında bir reform say ı lır. 
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CEVDET PAŞ A (1822-1895) 

Cevdet Pa ş a, devrinin ayd ın bir bilim adam ıydı . Tarih ve hukukta 
uzmanlığı  vardı . 1868 de Divan- ı  Ahküm-ı  Adliyye'nin başkanlığı na atan-
mış tı . Bu iş iyle Adalet Bakanl ığı  görevini yapmış  oluyordu. Nitekim 
daha sonra Adalet Bakanl ığı  kurulunca bu ünvan' ald ı . Ali Paşa, Fransız 
medeni yasas ının kimi bölümlerinin adapte edilmesini istiyordu. Ancak 
Cevdet Paş a İslam geleneğine bağ lı  kalmayı  yeğ liyordu. Bununla birlikte 
sunuş  ve biçim bakımından yeni, öz bakımından Ş eriata dayanan bir 
yasa hazırlamayı  kabul etti. Onun ba şkanlığı nı  yaptığı  bir kurul tara-
fı ndan haz ırlanan yasa, hukuk aç ı sından büyük bir yenilik sayılır. Çün-
kü Mecelle, zamanın gereksinmelerine cevap arayan maddeleri içermek-
tedir. Islam Hukuku aç ısından dünya iş lerinin biçimsel olarak dinden 
ayrıhşı  da Mecelle ile olmu ş tur. Cevdet Paş a, genellikle İ bn Haldun'un 
tarih felsefesinin etkisinde kalm ış tır. Her devletin canlı  bir vücüt gibi 
sınırlı  bir ömrü olduğuna inanan Cevdet Pa şa, Batıya açılma= devleti 
kurtaram ıyaca ğı  düşüncesinden esinlenmi ş  ve İ slam ilkeleri çerçevesinde 
yeniliğe taraftar olmu ş tur. Ona göre tap ınmaya ve dinsel inançlara dev-
let karış amaz, kul ile Allah aras ına baş kası  giremez. Dinde zor ve bask ı  
olamaz. Her kul başka biri hakkında kötü zanda bulunamaz. Hüküm 
Allah'a aittir15 . Mecelle'de, zaman de ğ iş tikçe kimi hükümler değ iş ir, 

_ilkesi yer almış tı r. 

Cevdet Pa ş a'ya göre devletin geli ş me, olgunla şma ve çökme dönem-
leri vardır. İnsanlar bir arada ya ş ayabilmek için yardunla şnuş lardır. 
İ lk insanlar kabile hayat ı  ya ş amış lar, daha sonra köylere yerle şmiş lerdir. 
İnsanlar devlet kurduklar ı  zaman daha çok uygarla şnuşlardır. Bir sul-
tan ın buyruğuna uyan insanlar aralar ında iş  bölümü yapmış lardır. Böy-
lece tarım, sanayi ve san'at dallar ı  geliş erek uygarhklar kurulmu ş tur. 
Ancak her devletin bir zaman sonra kuvvetten dü ş tüğü ve zayıfladığı  
da görülür. Devlet canl ı  bir beden gibi durmadan tav ır değiş tirir. Cevdet 

15 Bak: Prof. Re ş at Kaynar, Cevdet Pa ş anın Din ve Laiklik Anlay ışı , Laiklik I içinde, 

s. 177-179, Ist. 1954; Bernard Lewis, an ılan yapıt, 13. 122-123. 



Pa ş a'ya göre devletin çökme hali kimi zaman duyulmayacak kadar giz-

lidir. Kimi zaman duyulur ve görülür ve fakat ilac ını n bulunmas ı  zor-

dur. Çökmeğe başhyan bir devleti, bir süre daha bilgece önlemlerle yeni-
leş tirmek ve devam ettirmek olanak içindedir. Ancak bu, çok az rast-

lanan bir durumdur. Çökme a ş amas ına gelmiş  olan bir devleti kurtar-

mak ço ğu kez olanaks ızdır. 

Cevdet Pa ş a'ya göre Bat ı 'da ruhani hükumetler ve cismani hükü-

metler vard ır. Papan ın hükümet üyeleri Isa'y ı  temsil ettiklerini söy-

lerler. Cismani yahut maddi hükümetler ise Mutlakiyet. Me şrutiyet ya 

da Cumhuriyet biçiminde olur. Ancak Cevdet Pa ş a, bunlar ı n hepsinin 

kötülükleri yok edemeyece ğ ini düşünür. Hele Cumhuriyeti hiç benim-

semez. Fransadaki Cumhuriyet yönetiminin halk ı  usandırdığı ndan söz 

eder. 

Cevdet Pa ş a, İ slamiyet Hükümetini savunur. Onu her türlü kar ı -

şı klıktan ve ayr ı lıktan uzak bir devlet biçimi olarak , görür. Padi ş ah, sal-

tanat ı  ve hilafeti birle ş tirerek müslümanlar ın önderi ve Ş eriat' ın ko-

ruyucusu olmu ş tur. Demek oluyor ki Cevdet Pa ş a'ya göre yer yüzünde 

en iyi devlet biçimi, İ slâmiyet esaslar ı na bağ lı  olanlard ır. H ıristiyan dev-

let biçimleri karışı klıklara ve bozukluklara neden olmaktad ı r. Bu nedenle 

gerilemeğe baş lamış  olan Osmanlı  Devletini Bat ı 'y ı  örnek alarak de ğ il, 

kendi âlemindeki değerlerden yararlanarak yenile ş tirmek ve güçlendir-

mek yerinde olur. Cevdet Pa ş a, Mecelle'yi haz ırlarken Ce ıniyet-i İ lmiyye 

toplant ı larında Hanefi ınezhebine bağ lı  kalmağa çal ış mış t ı r 16 . 

Cevdet Pa ş a'n ın bilimsel çal ış maları  arasında ş u yapıtları  da var-

dı r: Tarih-i Cevdet, K ısas- ı  Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Tezakir-i Cev-

det, Mukaddime-i İ bn Haldun ( İ bn Haldun'un ünlü Mukaddimesiyle 

Tarihinin bir bölümünün çeN irisidir), K ırı m ve Kafkas Tarihçesi, Mar ıı -

zat 17 . 

16 Bak: Kamuran Birand, Ayd ınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimata Tesirleri, 

s. 22-25, Ankara 1955. 

17 Bak: Prof. Ebu'l-Illa Mardin. Ahmet Cevdet Pa şa, s. 1,100,208,267, Istanbul 1946. 
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XIX. YÜZYIL DÜ Ş ÜNCES İ NE GENEL BAKI Ş  

Aydınlanma felsefesinin ak ılcılığı  Avrupa siyasi felsefesine etki 
yapmış tı . Montesquieu ve J.J. Rousseau'nun yaz ıları  ve görüş leri geni ş  
halk yığı nlarım harekete geçirdi. Amerika ayaklanmas ı  ve Fransız devri-
mi XVIII. Yüzyılın siyasi felsefe aç ı s ı ndan önemli olaylarıdır. Bu olay-
lardan Osmanlı  Imparatorlu ğunun etkilenmemesi de olanaks ızdır. XIX. 
Yüzyılda Türk siyasi felsefesinde bu etkilenmeyi gözlemek olanak için-
dedir. Skolastik bir düzeni savunan bilginler aras ında, bu yüzyılda oto-
ritelere bağ lılığ a kar şı  görüş leri savunan dü şünürlere de rastlanmakta-
dır. Özellikle ayd ınlanma felsefesinin etkisiyle devlet yönetiminde ak ıl-
cılığı  savunanlar olmu ş tur. ' İnsan hak ve özgürlükleri kimi yazarlar ta-
rafından dile getirilmi ş tir. Baş ta Nam ık Kemal ve Ziya Pa ş a olmak üze-
re Genç Osmanl ılar, insan haklar ının korumnamas ından yakınmış lardır. 
Tanzimat Fermaniyle halka verilen güvencelerin yerine getirilmedi ğ ini 
dile getirmi ş lerdir. Ayr ı ca Tanzimat Ferman ı  ile verilen haklar ın yeterli 
olmadığı na da dikkati çekmi ş lerdir. Padişahm keyfi yönetimine son 
vermeğ i ye ğ lemi ş ler ve parlamento sistemini savunmu ş lardır. Buna kar-
şı n kültür alanı nda eskiye bağ lı  kalmayı  ve maneviyat ı  savunmayı  ye-
rinde bulmu ş lard ır. Bu dü ş ünürler devlet felsefeyi, aç ı sından Batı 'ya 
yönelirken kültür aç ı sından Doğulu kalmay ı  yeğ lemiş lerdir. 

Gerçekte XIX. Yüzy ı l Avrupa dü şüncesinde de, bir yandan devlet 
yönetiminde ak ı lcı lık savunulurken, öte yandan san'at, edebiyat ve 
hatta felsefe alan ında romantik görü ş ler ço ğ alır. Özellikle Victor Hu-
go'nun Fransa'daki edebi etkileri, tanzimat yazarlar ı  üzerinde de görülür. 
Namık Kemal'in, romanlar ında Frans ız romantizminden etkilendi ği 
açıktır. Romantizm bir çe ş it ruh tedirginli ğ ini ve ac ı  duygusunun dile 
getirmiş tir. İngiltere'de bu duygu, toplumdaki engeller kar şı sında duyu-
lan buruklu ğu ve toplumsal sözle şmelerden b ıkkınlığı  dile getirmiş tir. 
Almanya'da bu duygu, sonsuzlu ğa karşı  duyulan özlem haline gelmi ş tir. 
Ölümün hayata koydu ğu ve aklın çizdiğ i bilimsel sınırlara kar şı  bir tepki 
ve haykırış  olduğu dile getirilmiş tir. Fransa'da devrimin yaratt ığı  sarsıntı  

e b ıraktığı  bo ş luk doldurulmağa çalışı lm ış , seyahat merak ı  gelişmiş  ve 
kutsal değerlere önem verme artm ış tır. Adeta Ortaça ğı n manevi düşün- 
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celeri özlenmi ş tir. Bununla birlikte Fransa'da bir ara Napolyon, (Ölm. 
1821) siyasi canhl ığı  ile romantizmi bir süre unutturmu ş tur. 

Romantizm, bilincin karanl ı klarından ve derinliklerinden ç ıkan 

yeni bir bilgi anlayışı  ortaya koymu ş tur. Böylece dü şünce için irrasyonel 
bir alan doğdu. Ancak zamanla Fransa'da romantizm dinsel ve 'inik 
havadan kurtularak rasyonalist ve liberal bir havaya büründii. Böylece 
Fransı z romantizmi ayd ınlanma= bir devam ı  olmuş , insan hakları  
ve insanlık sorunlar ı  ile ilgilenmiş tir. Alman romantizmi ise gelenekçi, 
ve milliyetçidir. Tanzimat ilkelerinin geli şmesini isteyen Türk roman-
tizmi ise insaniyetçi, gelenekçi ve bir ölçüde de milliyetçidir diyebiliriz 18 . 

XIX. ,Yüzyıl ortalarında Avrupa'da Pozitivist bir dü ş ünün de baş -
ladığı n ı  görmekteyiz. Gerçek, olgular içinde ara ş t ırılı yordu. Alman idea-
list felsefesinin ç ıkış  noktas ı  süje idi. Bu felsefede her ş eyin düşünce ile 
aydınlatılabileceğ ine inanılırd ı . Nitekim Hegel, felsefe, nesnelerin dü-
ş ünce ile görülmesidir demi ş ti. Pozitivist felsefede ise, her ş eyden önce, 
gerçek olan önemlidir. Bu felsefe, idealist felsefede oldu ğu gibi, müspet 
bilimlerin dışı nda ve ötesinde bir ş ey aramaz. Aksine, ara ş tırmayı  ve 
gözlemeyi yöntem olarak seçen. Ba ş ka bir deyimle Pozitivist felsefe 
düşünceyi objektif olgular üzerine dayama ğa çalışı r. Gerçi idealist fel-
sefe de gerçe ğ i arar. Ancak bu felsefede hareket noktas ı  insanın kendisi-
dir. Yani süjedir. Pozitivist felsefe Fransa ve İ ngiltere'de geli ş tiğ i halde, 
idealist felsefe Almanya'da geli ş miş tir. 

Yeni çağı n ilk sıralarında Kepler (ölm. 1630) ve G alileo (01m. 
1642)'nun bir süre sonra da Newton (Ölm. 1727)'nun bulu ş ları  yavaş  
yavaş  bütün doğ a bilimlerinin geli ş mesine yard ım etti. Müspet bilimlerin 
gelişmesi, bilimsel olgulara kar şı  güveni ve hayranl ığı  da art ırdı . XIX. 
Yüzyılda Frans ız pozitivizmini kuran Auguste Comte (1798-1857) dur. 
Auguste Comte ardarda gelen olaylar ın yasalarını  bulmağa çal ış mış , 
bu yasalara göre yenilerinin bulunabilece ğ ini söylemi ş tin. Gerçe ğ i fe-
nomenler içinde aramış t ı r. Bu nedenle teolojik ögeleri bilimsel bulma-
mış tı r. 

XIX. Yüzy ılda Herbert Spencer'in görü ş lerinin de önemli bir yeri 
vardır. 1820 de do ğup 1903 de ölen Spencer, geli ş me kuram ını  güzel bir 
biçimde iş lemiş tir. Charles Darwin (1809-1882) de ay ıklanma kuram ını  
açıklamış tır. Darwin canl ılar aras ı nda ayr ı mlar olduğunu, yaş am savaşı  
bulunduğunu, güçlü gelenlerin ya ş adığı n ı  ve neticede mekanik bir ay ık-
lanma (selection) oldu ğunu belirt ıniş tir. 

18 Bak: Kamuran Birand, an ılan eser, s. 5-22. 
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XIX. Yüzy ı lda materyalist felsefeyi benimseyen Ludwig Feuerbach 

(1804-1872) da felsefeyi, bilime dayanan bir insan bilgisi olarak kabul 

eder. Ona göre felsefe bir çe ş it antropolojidir. Din, insanlar ın bir çe ş it 
düş üdür. Tanr ı 'y ı  ve dinsel kurallar ı  insanlar düş üncelerinde yaratm ış -

tı r. 

XX . . Yüzy ı lda geni ş  etkisi olan Karl Marx (1818-1883) ve Fried-

rich Engels (1820-1895) de XIX. Yüzy ılda ya ş amış tır. Bu iki düşünür 

"Alman Ideolojisi" ve "Komünist Manifestosu"nu birlikte yazm ış lard ır. 
Ayr ıca Marx, "Politik Ekonomiyi Ele ş tirme" ve "Kapital" adl ı  yapıt-
lar ı  kaleme almış tı r. Öğ reti olarak materyalist tarih anlay ışı m savun-

muş tur. Ona göre tarihteki geli ş meyi belirleyen neden, ekonomik ili şki-

lerdir19 . 

Osmanlı  imparatorluğu yönetim bozuklu ğu yüzünden gerileme ğ e 

devam ederken, Avrupa dü şüncesinde türlü türlü geli ş meler olmuş tu. 

Imparatorluk s ınırlarda çe ş itli yenilgiler al ıyor ve büyük devletlerin 

baskılarına boyun e ğ iyordu. Özellikle medrese bilginleri her türlü yeni-

lik hareketlerini ho ş  karşı lanuyordu. Bu ko şullar altında imparatorlu-

ğun kurtulu ş unu Bat ı lı la.ş mada ve uygarl ık alanında yenile ş mede gören 

aydınlar oldu. II. Mahmut ve Abdulmeeit gibi yenilik yanl ı sı  padi ş ah-

lar da umulan yenile ş meyi gerçekle ş tirememi ş ti. Bu nedenle Genç Os-

manlılar, ya da Yeni Osmanl ılar denen bir kaç edebiyatç ı  düş ünür, insan 

haklarını  ve özgürlüğü savunmağ a ba ş lad ı lar. Bunlardan daha önce 

gelen ve Bat ı  kültürünü iyi bilen İ brahim Ş inasi de yenile ş menin 

inanırd ı . 

19 Bak: Prof. Macit Gökberk, an ı lan eser, s. 553-576. 
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İ BRAH İ M Ş INASI 

İ brahim Ş inasi (1826-1871), ş air, tiyatro yazar ı  ve.  gazetecidir. 
Tanzimat ın baş  mimari Re ş it Pa ş a tarafından Paris'e gönderildi. Türki-
ye'ye dönü ş ünde Milli Eğ itim Kurulu'na üye oldu. Ancak Bat ı 'nın etki-
sinde olduğu için hal ve davran ışı  hoş  kar şı lannnyordu. Sakahn ı  kestir-
miş  olmas ı  dedikodulara neden oldu. Bu yüzden Ali Pa ş a, onun görevine 
son vererek maa şı nı  kesti. Bunun gerçek nedeni ise, o zaman iktidardan 
uzaklaş tı rı lm ış  olan Re ş it Paş a'nın Ş inasi'yi korumas ı  idi. Reş it Pa ş a, 
yeniden ba ş bakan olunca ona eski görevini vermi ş ti. 

Ş inasi'nin 1862 den sonra Osmanl ı  düş üncesi üzerine etkileri görül-
dü. 1865 y ı lında devrin yöneticilerinden ve Fuat Pa ş a'dan korkarak 
tekrar Paris'e gitti. 1869 da Fuat Pa ş a'nı n ölümü üzerine Istanbul'a 

döndü. Onun Mustafa Re ş it Pa ş a'ya yazd ığı  ş u kaside, ça ğı na göre 

at ıhme ı  görü ş ler ta şı dığı  için önemlidir. 

Ş em'idir kalbhnizin cân ile mâl ü namus 

Hıfz için bâb- ı  sitemden olur adlin fanüs 

Ettin âzât bizi olmu ş  iken zulme esir 

Cehlimiz sanki idi kendimize bir zincir 
Bir ıtık.u.âmedir insana senin kanunun 

Bildirir haddini Sultana senin kanunun 20 . 

Ş inasi ç ıkardığı  Tasvir-i Efkâr gazetesinde yaz ı lar= halk ın anlaya-
bilece ğ i açık bir dille yazmış , ş iirlerinde Tanzimat hareketini ö ğ müş tür. 

Köleliğ in ve bilgisizliğ in zararlar ını  anlatmış , devletin çöküntüden kur-

tulmas ını  dilemiş tir. Özgürlü ğü savunmu ş tur. Doğu kültürü ile Bat ı  
akı lcı lığı nın kaynaş tı rılmasından yana olmu ş tur. Bat ı 'n ın körükörüne 

taklit edilmesini istememi ş tir. Ş iirlerinde, tutuculu ğun bir hastal ık ol-

duğunu belirtm.ekten çekinmemi ş tir. Nitekim bir beytinde ş öyle söyle-
miş tir: 

Olmuş  insana taassup bir onulmaz illet 

Hüsnü tedbirin ile kurtulur ondan millet 21 . 

20 Bak: Bernard Lewis, an ılan eser, s. 136-137. 
21 Bak: Kamuran Birand, an ılan eser, s. 25-26. 

30 



Ş inasi, aydınlanma felsefesinin ak ı lcılığı nı  da halk aras ında yaym ağ a 
çalış m ış t ır. Onun, ş iirlerinde, cesaretle ak ıl sözcü:günü kulland ığı nı  gör-
mekteyiz. Bunu kullanırken tutuculıığ a ve kadercili ğe de karşı  koymak 
istemiş tir. Onun şu beyitleri de dikkati çekicidir. 

Sanmam ki felek devr ile ş âmı  seher eyler 
Her vakı anın âkibetinden haber eyler. 
Hak yol aramak vecibedir akl- ı  selime 
Tevfikini isterse Hüda rehber eyler 
Mahrum ise tevfikin e ğer faidesinden 
Ya aczini gördükçe mi ak ı l zarar eyler 22. 

Ş inasi'nin bir takım çevirilerini içeren Tercüme-i Manzume'si 
vardı r. Ş iirlerinde lirizm bulunmaz. La Fontaine'i örnek alarak yazd ığı  
Tenasüh, E ş ek ile Tilki, Karaku ş  Yavrusu ile Karga, Ar ı  ile Sivrisinek 
didaktik hikâyeleridir. 

Ş inasi. Ş air Evlenmesi adli oyununda geleneksel yaz ı  yazma ku-
rahm bozmu ş tur. Dilde yeni sözcükler kullanm ış tır. Agâh Efendi (Ölm. 
1885) ile birlikte Terciiman- ı  Ahvâl, sonra da tek ba şı na Tasvir-i Efkâr 
gazetelerini ç ıkard ı . Hayatının son günlerini yaln ı z ve tedirgin bir du-
rumda geçirmi ş tir. 

22 Bak: Ahmet Hamdi Tanp ınar, Türk Edebiyat ı  Tarihi, e. I, s. 171, İ stanbul 1956; Mus-

tafa Nihat özön, Son As ır Türk Edebiyat ı  Tarihi, s. 19-26; Prof. Kaya Bilgeli, Ş air Ş inasi, 

2 nei bask ı . İ stanbul 1972; Niyazi Berkes, Türkiyede Ça ğ daş laşma, s. 230. Ankara 1973. 
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YENI OSMANLILAR 

XIX. Yüzyılda, Yeni Osmanlılar gizli derne ğ i kuruluncaya kadar 
padiş ah yönetimini aç ıktan ele ş tiren bir grup yoktu. Her ne kadar Ye-
niçeri Ocağı  ve medrese bilginleri, padi ş ahı  ve yöneticileri de ğ iş tirmekte 
etkili olabildiyseler de, yenilikleri do ğ ru bulmad ıkları  için çoğu zaman 
Zararl ı  giriş imlerin nedeni oluyorlard ı . Tanzimattan sonra yeti ş en Yeni 
Osmanlılar ise insan ki ş iliğ ine önem veren, kadere boyun e ğme felsefesini 
değ iş tirmeğe çalış an ve akl ı  kullanmayı  öneren gençlerdi. Bunlar dal-
kavukluğa da karşı  idiler. Mustafa Re ş it Paş a'nın, Âli ve Fuat Pa ş a'- 

larm devlet düzenini yenileyici tutumlar ını  yetersiz buluyorlar, devletin 
savurganlik yüzünden borçland ırılmasma üzülüyorlard ı . Yabanc ı  dev-
letlerin, içi ş lerimize Hıristiyan yurtta ş ların hakları nı  bahane ederek 
karış malarına ve ekonomik ayr ıcalıklar koparmalarına da kı zıyorlardı . 
İş te bu atmosfer içinde, ilkin Genç Osmanl ılar, daha sonra Genç Türkler, 
en sonra da Yeni Osmanlı lar ad ım alan gizli dernek 1865 de Istanbul'da 
kuruldu. Derne ğ in kurumları  arasında Mehmet Bey, Re şat Bey, Nuri 
Bey, Ayetullah Bey, Kemal Bey ve Refik Bey vard ı . Aralarında çağı nda 
soylu sayılan ki ş ilerin çocuklar ı  ve Avrupamn toplumsal dü ş ün ak ım-
larım izleyen ki ş iler vard ı . 

Amaçlar ı , Mutlakiyet yönetimi yerine Me ş rutiyeti getirmekti. Ku-
ruluşunu izleyen yıllarda derneğin üye sayı sı  245 i buldu. Bu gizli 
derneğ in üyeleri aras ına Harp Okulu Bakam Süleyman Pa ş a, Zaptiye 
Bakanı  Yard ımcı sı  Mustafa Asım Paş a, İ stanbul Karakollar Komutan ı  
Ömer Naili Paş a gibi tan ınmış  kiş iler de kat ıldı . 1867 yılı nda gizli ajan-
lar tarafmdan dernek üyelerinin devlet büyüklerine kar şı  baskın yapa-
cağı  öğ renildiğ inden, bunlar hükümetçe izletildi. Bir bölümü tutukland ı , 
öteki bölümü Avrupa'ya kaçt ı . 

Dernek üyelerinin Avrupadaki faaliyetlerini Prens Mustafa Faz ı l 
Paş a destekledi. Mustafa Faz ıl Paş a, Mısır Hidivi Ismail Paş a'nın karde ş i 
idi. Kardeş inden sonra Mı sır Valiliğ i onun hakkı  idi. Ancak ağabeyi Is-
mail Pa ş a, Sultan Abdillaziz'e, Ali ve Fuat Pa ş alara büyük hediyeler 
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vererek veraset ferman ını  değ iş tirme yolları  ar ıyordu. Mustafa Faz ıl 
Paş a bir ara Maliye Bakanl ığı  da yapmış tı  (1836). Ancak Fuat Pa ş a ile 
aras ı  aç ı lınca Abdülaziz onu sürgüne yollad ı . Bunun üzerine veraset 
ferman ı  Ismail Pa ş a lehine de ğ iş tirildi. Mustafa Faz ıl Paş a da Avni-
pa'da• Osmanl ı  yönetimine kar şı  bas ı n Organları  çıkaran Yeni Osmanl ı -
ları  mali aç ıdan destekledi. Esasen bu gençleri Avrupa'ya ça ğı ran Mus-
tafa Faz ıl Pa ş a idi. Namık Kemâl ve Ziya Pa ş a ilk hareket eden üyeler-
dendi. Bir kaç gün sonra da tutuklamalar ba ş ladı . Yeni Osmanlılardan 
Mehmet, Nuri, Re ş at, Agâh ve Ali Suavi de Paris'e kaçt ılar..Elçilik Ille-

murlai ı ndan Rifat Bey de kendilerine kat ıldı . 

Bunlar, genel olarak yönetimde özgürlük ve me ş 4tiyet istiyorlard ı . 
Yusuf Akçura'nın yay ınladığı na göre Yeni Osmanl ı ların programlar ı  
ş öyle özetlenebilir: 

1—Osmanlı  ümmetinin bireykrinin hukuken e ş itliğ i kabul olunur. 

2— Osmanlı  ümmetinin bireylerinin hukuk ve özgürlükleri güvence 
altına al ı nır. 

3—Osmanlı  ümmeti zulümden kurtard ıp evrensel insani adalete 
kavu ş turulur. 

4— Osmanlı  ümmeti yurt sevgisi ile birle ş tirilir. 

5— Bu amaçları  elde edilmesi için Osmanl ı  Devletinin Mutlâkiyet 
Yönetimi, Me şriitiyet Yönetimi ile de ğ i ş tirilir. 

6—Amaca var ılmak için ş iddet araçlar ı  kullandmaz ve fitne ç ıkanl-
rılmaz. Propaganda ve ikna yöntemiyle çal ışı lı r. 

Yeni Osmanl ılar, Mustafa Faz ıl Paş a'nın Sultan Abdülaziz'in Fran-
sa'y ı  ziyareti esnas ında, Padiş ahı  saygı  ile selâmlamas ı  ve ona yakla ş -
mas ı  üzerine keruyucularmda eski canl ılığı  bulamadılar. Nitekim Mus-
tafa Faz ıl Paş a, Istanbul'a döndü. Bunun sonucu olarak dernek mali 
güçlükler çekme ğ e ba ş ladı . Zaten aralar ında tam bir fikir birli ğ i de yok-
tu. Bunlar aras ında Namık Kemal ile Ziya Pa ş a birbirlerine fikren 
yak ı ndılar. Ali Suavi arkada ş lariyle çok geçmeden bozu ş mu ş tu. Kimi 
üyeler 1871 de Ali Pa ş a'nın ölümü üzerine, Istanbul'a dönme ğe baş la-
dılar. Aralar ındaki birlik de böylece çözüldü 23 . 

23 Bak: Enver Ziya Karal, Osmanl ı  Tarihi, e. VII, s. 299-315; Bernard Lewis, an ı lan 
yapı t, s. 149-157; Ahmet Hamdi Tanp ınar, anı lan eser. s. 121 vdd. 
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ZIYA PAŞA 

Ziya Pa ş a, 1825 de Istanbul'da do ğdu 1880 de Adana'da öldü. 
Tanzimat'tan sonraki fikir hayat ı mı zda yeri olanlardan birisidir. Gele-
neklere ba ğ lı  olarak yeti ş tirilmiş ti Ancak otuz ya şı ndan sonra Frans ız-

ca öğ renince görü ş leri de ğ iş ti. Kimi zaman eskiye, kimi zaman yeni 

gelişmelere yöneldi. Süleyman Nazif onun ş iirlerini 1925 de Külliyat- ı  
Ziya Paş a adı  ile yayımlad ı . Çe ş itli yönetim görevlerinde bulunduktan 

sonra Mustafa Faz ıl Paş a'nın çağ rı sına uyarak Fransa'ya gitti. Sonra 
Londra'ya geçerek Hürriyet gazetesini ç ıkardı  (Namık Kemal ile birlik-
te). Faz ıl Pa ş a'n ın Istanbul'daki yöneticilerle anla şı p yurda dönmesi 
üzerine mali aç ı dan güç durumda kald ı . Bir ara Cenevre'ye çekildi. 
Orada Rousseau'dan çeviriler yapt ı . Ali Pa ş a'nın ölümü üzerine yurda 
döndü. Abdülhamit zaman ı nda Suriye ve Konya valiliklerinde bulun-
du. En sonra da Adana Valili ğ i yapt ı . Ziya Pa ş a hayat ında daima tu-
tarl ı  olmanuş t ır. 1876 dan önce cereyan eden fikir hareketlerine kat ıld ı . 

Yurda dönünce bir süre hiç bir ş eye karış mad ı . Yap ı tlar ı  ş unlardır: 
Harabat, III Cilt (1874), E ş 'ar- ı  Ziya Pa ş a (1881), Zafername (tarihsiz), 

Terei-i Bend, Terkib-i Bend, Endülüs Tarihi (2. bask ısı  1886), Engizis-

yon Tarihi (2. bask ı sı  1882) ve Rüya. 

Bir ara çok yak ın fikir arkada şı  Namı k Kemal, eski edebiyat ı  sa-

vunduğu için Ziya Paş a'y ı  ele ş tirdi. 

Ziya Paş a, kararl ı  bir Bat ıcı  değ ildi. Zamanı n modasını  eleş tirir ve 

Bat ı  edebi örneklerine taraftar olmazd ı . Kültürel ve dinsel anlamda tu-

tucu olmas ına kar şı n devlet yönetiminde Bat ı  biçiminde yöntemlerin 

uygulanmas ına taraftar oldu. Özellikle me ş rutiyet yanl ısı  idi. Rüya adlı  
yap ıtında bu fikirlerin izlerini görmek olanak içindedir. Hz. Muham-

med'in "ümmetimin de ğ i ş ik düş ünlere sahip olmas ı  Allah' ın bir 

armağ anıdır" hadisini kan ıt göstererek ho ş görüyü savunmuş tur. Fikir 

çarpış malarma karşı  çıkmamış tı r. 

Siyasi mücadelesi s ıras ında Ali Pa ş a'ya hücum etmi ş  ve Mustafa 

Fazıl Pa ş a'y ı  tutmu ş tur. Mahmut Nedim Pa ş a ile de aras ı  iyiydi. Yukar- 
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da da belirtti ğ imiz gibi hayatı  çeli ş kili bir insand ır. Hürriyet Gazete-
sindeki yaz ılariyle, Harabât'm giri ş indeki düşünceleri çeli şkilidir. Ancak 

onun Özgürlük dü ş üncesinin geliş mesinde ve devlet yönetimindeki yol-
suzlıı .klarm ele ş tirilmesinde önemli bir çabas ı  olmuş tur. Bir yandan Os-
manlı  hanedamna sayg ı s ını  ifade etmi ş , öbür yandan onu kontrol esa-
sına dayanan me şrutiyet yönetimini savunmu ş tur24. 

24 Bak: İhsan Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanl ı lar, Tanzimat içinde, s. 777-800; Mus-
tafa Nihat üzün, Son As ır Türk Edebiyatı  Tarihi, s. 27-30; Ahmet Hamdi Tanp ınar, anı lan ya-
pıt, s. 288-291; Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Dokusu, s. 139. 
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NAMIK KEMAL 

1840 da Tekirdağ 'da doğdu. Bir süre Rüş tiyede okudu. Yüksek 
tahsil yapmad ı . Kendi kendini yeti ş tirdi. Ş inasi'nin Tasvir-i Efkâr adli 
gazetesinde yazarl ık yapt ı . Yeni Osmanlılar Derne ğ ine girdi. Ele ş tirici 
yaz ılarından dolayı  Ali Pa ş a'y ı  kı zdırd ı . Erzurum Vali Muavinliğ ine 
atandı  (14 Mart 1867). Bu s ırada Ali Suavi, Kastamonu'ya, Ziya Pa ş a 
da K ıbrıs Mutasarrıflığı na atanmış  tı . Mısı rlı  Mustafa Faz ıl Paş a bunları  
Avrupa'ya ça ğı rınca bu ça ğı rır kabul ettiler. Nam ık Kemal, daha önce 
de sözünü ettiğ imiz gibi, Faz ıl Mustafa Pa ş a'nın paras ıyla Londra'da 
Hürriyet Gazetesini ç ıkard ı . Fransız-Alman savaşı  üzerine Türkiye'ye 
döndü. Bir kaç arkada şı yla birlikte ibret Gazetesini ç ıkardı . Fikir mü-
cadelelerine devam etti. Vatan Yahut Silistre adl ı  oyununun siyasi ik-
tidarı  kı zdı rmas ı  üzerine, 31 Mart 1873 de Magosa'ya sürüldü. Magosa 
kalesine hapsedildi. 1876 da Abdulaziz'in tahtan indirilmesi üzerine ser-
best b ı rakıldı  Istanbul'a döndü. Bir ara tekrar tutuklanarak Midilli 
Adas ı na siirüldü. Sonra da Midilli (1879), Rodos (1884) ve Sak ı z (1887) 
adalar ında mutasarr ıflık Nihayet Sakız'da 1888 de öldü. 

Oyunları , romanlar ı , ş iirleri ve yazılariyle Türkiye'de özgürlük ve 

yurt sevgisinin yayılmas ına öncülük edenlerin ba şı nda gelir. Bununla 
birlikte mücadelelerini yaparken islâmi inançlara ba ğ lı  kalmağa önem 
vermiş tir. Onun özelliğ i devlet felsefesinde ve uygarl ıkta Avrupa'y ı  
örnek almak istemesidir. Geni ş  ölçüde Montesquieu ve Rousseau'dan 
etkilenmi ş ti. Montesquieu'nün Esprit des Lois's ımn etkisini onun görü ş -
lerinde izlemek mümkündür. Ona göre tabii hukuk kurallar ı  ile Ş eriat 
bağda ş tırılabilir. Ilâhi hukuk insanlara özgür davranma olana ğı m ver-

miş tir. İ nsan kendi kaderini özgür iradesiyle saptamal ı dır. Sab ır ve 
tevekkülü yanl ış  anlayarak, tembel ve uyu ş uk davranmaya gerek yoktur. 

Namık Kemal'e göre, insan her ş eyden önce özgür bir varl ıkt ı r. Na-
mık Kemal bu görü şü ile önko ş ulsuz Padi ş ahın iradesi alt ı na girme ğ e 
karşı  koymu ş tur. Tanr ı  insanlar ı  özgür yaratm ış t ır. İ nsan akl ı  ile hareket 
ederek do ğ al haklar ını  savunmal ı dı r. Namık Kemal'in bu görü ş ü ile 
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aydınlanma felsefesinin etkisini sergiledi ğ i de görülmektedir. Ancak, 

aydınlanma filozoflar ına göre ak ıl herş eyin kayna ğı dır. Doğ al hukukun 

kaynağı  da akıldır. Namık Kemale, göre ise akl ı  ve irade özgürlüğünü 

insana armağ an eden Tanrı 'dır. Namık Kemal, bu görüşü ile Abbasiler-

den Me'mün devri dü şünürlerinin anlay ışı na benzer ifadelerde bulun-
muş tur. Ancak onun, ki ş inin hak ve özgürlüğü konusunda, bireylerin 

devletle olan ili ş kilerinde Bat ı  felsefesinden daha çok esinlendi ğ i ger-

çektir. Bu arada Rousseau'dan etkilendi ğ ini söyleyebiliriz. Burada 

Ronsseau'nun onu etkileyen şu yapıtlarma dikkati çekelim: "Discours 
sur l'Origine de l'Ene"galite Parmi les Hommes", İ nsanlar Aras ında 

E ş itsizli ğ in Kayna ğı  Hakkında Konu şma, "Contrat Social" Sosyal Söz-
le ş me, Rousseau'ya göre özgür haklarla dünyaya gelen bireyler, diledik-
leri ve ulaş abilecekleri her ş ey için s ınırsı z bir giriş im hakkına sahiptirler. 

Ancak, toplum içinde bireyin özgürlük hakk ını  sınırsız kullanmas ı  eş it-
sizlik ve adaletsizlik do ğurur. Bunun için de devletin kurulmas ı  gerekli-

dir. Devletin egemenli ğ i, toplum içinde bütün yurtta ş ların aynı  hak ve 
özgürlükten, birbirlerine zarar vermeden yararlanmalar ı  biçiminde sağ -
lanmalıdır. Hiç kimsenin ötekinden daha a ğı r ve daha ayrıcahklı  bir 
bir ödevi bulunmamal ıdır. Hiç kimsenin ötekinin özgürlü ğünü engel-
lemesine göz yumulmamal ıdır. Üstün ve egemen güç, devlet olmal ıdır. 
Bu ideal devletin meydana gelmesi için de, bireylerin biraraya gelip güç-
lerini birle ş tirmeleri gereklidir. Böylece egemenlik hakk ı  halkın olmuş  
olur. 

Namık Kemal de, egemenli ğ in bireylerin güçlerinin bir araya gel-
mesiyle elde edileceğ ini belirtmiş tir. Böylece egemenli ğ in halka ait ol-
duğu tezini savunmu ş tur Namık Kemal, halks ız devlet düşülmemiş -
tir. Halktan ayrı  devletin olamıyaca ğı nı  belirtmi ş tir. Devleti bir bedene, 
bireyleri de organlara benzetmi ş tir. 

Rousseau Contrat Social'da, egemenli ğ in, ya da devlet ad ı  verilen 
üstün gücün halkın iyiliğ ine yönelik bir iradeyle davranmak zorunda 
olduğunu, iyice belirtmi ş tir. Halk, egemenlik hakk ını  bütün bireyleriyle 
birlikte kullanamıyacağı ndan, bu yetkiyi isterse kendi içinden bir ço-
ğunluğa, ya da tek ki ş iye verebilir. Ancak, bu tek ki ş i yahut ço ğunluk, 
buyruklarını  halkın egemenliğ inden güç alarak verebilir. Böylece yasal 
bir hükümet kurulmu ş  olabilir. Namık Kemal de şu ifadeleriyle a ş ağı  
yukarı  ayn ı  ş eyi söylemistir. "Hâkimiyet umumundur". Yaln ız umumun, 
milyonlarca nüfusu içeren bir ülkede de ğ il, yüz haneli bir köyde bile, 
bu ödevi kendi kendine yürütememesindendir ki, yerine ba şkasını  ata-
mas ı  gerekmi ş  ve bu yöntem her toplumun yasal belgesi olmu ş tur. 
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Namık Kemal, Rousseau'da oldu ğu gibi, halkın kendisine ait olan 
egemenliğ i, ya da yetkiyi, seçilecek temsilciye verebilece ğ ini belirtmi ş tir. 
Yine Rousseau gibi Nam ık Kemal sözle şmeyi, bir egemenlik ve ba ğı m-
lı lık sözleş mesi değ il, hem hükümdar ın kendisini, hem de yurtta ş ları  
sorumluluk alt ı na koyan bir belge olarak anlam ış t ı r. 

Namık Kemal, Ibn Haldun felsefesinin etkisinde kalan Cevdet 
Paş a'nın devlet felsefesine kat ı lmaz. Ona göre devlet manevi bir ki ş idir. 
Devletin duraklama, dü şme, hastalanma dönemlerinden sonra daffil-
Inas' kesindir diye bir kural yoktur. Osmanl ı  Devletine hasta adam gözü 
ile bakmak yanlış tır. Onu sürekli bir ya ş ama kavu ş turmak olanak için-
dedir. Halk egemenli ğ i sağ lanırsa aksakl ıkları  ve düzensizlikleri önle-
mek kolayla şı r. Halk, hükümdarın yasalar ı  uygulamak için yapaca ğı  
faaliyetlere boyun e ğmelidir. Yasalara uymayaular ı  zorlamak hükümda-
r ın ödevidir. Ancak, hükümdar da adil olmal ı  ve yönetim i ş lerinde kusur 
iş lememelidir. Kusur i ş lerse, ona ödevini an ımsatmak halk ın hakkıdı r. 

Nam ı k Kemal, Montesquieu gibi güçlerin ayr ılması  ilkesini benim-
ser. Dan ış ma yöntemi esast ı r. Yürütme ve yasama organ ı  ayrılmalıdır. 
Bu konuda ş öyle söylemiş tir: "Devlet manevi bir ki ş idir... E ğer yasama 
ve yürütme hususlar ı  ikisi birden hükümet erbab ına tevdi olunursa, 
onlar kendi heveslerini hakka tercih edebileceklerinden, istedikleri gibi 
zalimce bir yasa yaparlar ve onu istedikleri gibi yürütürler". 

Namık Kemal, önce kabul etti ğ i XVIII. Yüzy ıl düş ünürlerinden 
Montesquieu ve Rousseau'yu izleyerek büyük devletler için cumhuriyet 
yönetiminin uygun olaca ğı nı  düşünmez. RouSseau'ya göre Cumhuriyet 
yani gerçek demokrasi Cenevre gibi küçük devletlere uygulanabilecek 
bir idealdir. Montesquieu ise, Fransa için kuvvetlerin ayr ılması  ilkesine 
bağ lı  Frans ı z monarş isinin kurulmas ını  savunmuş tur. Ancak, İ ngiliz 
Anayasas ın ı  da ideal olarak göstermi ş tir. Nam ık Kemal de Osmanl ılar 
için Meş rutiyeti önermi ş tir. Osmanlı  s ın ı rları  içinde çe ş itli din ve ırktan 
bir çok topluluk oldu ğu için Cumhuriyeti uygun bulmanu ş tır. O bir aç ı -

dan gelenekçi ve Osmanl ılığı n devam ı na taraftar idi. Bat ı  ilkeleri ile 
Doğu geleneklerinin kayna ş tırı lmasından yana idi. Islam birliğ ini sa-
vunurdu. Ancak, f ıkıhta zaman ın değ i şmesi ile hükümlerin değ işeceğ i 

ilkesinin kabul edildiğ ine iş aret etmi ş tir. Bu nedenle zamanla yeni hü-
kümler koyman ın dine aykırı  dü ş meyeceğ ini belirtmi ş tir. 

Nam ık Kemal, devleti yönetecek olanlar ın yetenekli ve erdemli 
olmas ı  gerektiğ i üzerinde de yeterince durmu ş tur. Bu konuda ş öyle dü-
şünmüş tür. Halkın birliğ ini sağ lamak ve devlet yönetimini düzeltmek 
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için düzenli bir eğ itim ve öğ retime a ğı rlı k verilmelidir. Bat ı  bilim ve 

tekniğ i öğ retilirken, Do ğunun geleneklerine ve inanc ı na bağ lı  kahn ınal ı -

dır. Namık Kemal, Batının asil s ınıfı  ayrıcalıklı  tanınmasını  ele ş tirmiş -

tir. İ nsanları  hak bak ımı ndan e şit kabul etmi ş tir. Din ve ırk ayr ı mı  
yap ılmasını  ho ş  kar şı lamam ış tır25 . 

Namık Kemal'in ş iirleri Sadettin Nüzhet Ergun taraf ından "Namık 

Kemal-Hayat ı  ve Ş iirleri" adlı  yap ıtta toplanmış tır. 

Namık Kemal'in oyunlar ı : Vatan Yahut Silistre (1873), Zavall ı  
Çocuk (1873), Akif Bey (1874), Gülnihal (1875). Celâleddin Harzem ş ah 

(1885), Karabelâ (1910). 

Romanlar!: İ ntibah (Uyan ış  1876), Cezmi (1880). 

Ele ş tirileri: Tahrib-i Harâbât (1885), Takip (1885), Ren.an Müda-
faanamesri 

Ömer Faruk Akiin, "Namık Kemal'in Mektuplar ı " (1972) adl ı  bir 

kitap yay ınlam ış tı r26 . 

25 Bak: İ smail Habib Sevük, Türk Teceddüt Edebiyat ı  Tarihi, s. 147-175, Ist. 1340; Prof. 

Kamuran Birand, an ılan yap ı t, s. 26-52; Bernard Lewis, an ı lan eser, s. 41; Mustafa Nihat özön, 

anılan eser, s. 33-44; Mithat Cemal Kuntay. Nam ık Kemal Devrinin Insanlar ı  ve ,Olaylar ı  
Arasında II, İ st, 1949. 

26 Nam ı k Kemal ve eserleri için bak ımz: Behçet Necatigil, Edebiyat ımı zda Isimler Sözlü-

gii. s. 217-218, İ st. 1978; Prof. Mehmet Kaplan, Nam ık Kemal — Hayat ı  ve Eserleri, 1948. 
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ALİ  SUAV İ  (1839-1878) 

Yeni Osmanl ılardandır. Rüş tiyede okudu. Ayrıca kendisini özel 
biçimde yetiş tirdi. Öğretmenlik yapt ı . Sofya'da Ticaret Mahkemesi Ba ş -
kanlığı , Filibe'de yaz ı  iş leri müdürlüğü yapt ı . Bir ara Hicaz'a gitti. 1867 
de Faz ıl Mustafa Pa ş a'nın ça ğı rısı  üzerine Avrupa'ya kaçt ı . Özgürlük 
için mücadeleler verdi. Londra'da Muhbir Gazetesini ç ıkard ı . Bir İ ngiliz 
kad ınla evlendi. Daha önce ö ğ rendiğ i Farsça ve Arapça'ya ek olarak 
İ ngilizce ve Frans ı zca öğ rendi. Paris'te Uhlm, Bab ı âli, Republique Ga-
zetelerini ç ıkardı . Bir ara Lyon'a gitti. Orada da gazete ve dergi ç ıkardı . 
Murat V'in tahta ç ıkmas ı  üzerine Istanbul'a döndü. K ısa bir süre sonra 
Murat V tahtan indirildi ve Abdulhamid II padi ş ah oldu. İ ngiliz dostu 
Sait Paş anın tavsiyesi üzerine Ali Suavi, Abdulhamit II'nin güvenini 
kazand ı . Galatasaray lisesinde müdürlük yapt ı . Bir ara tekrar gözden 
düş tü. Zeki, canlı  ve tutkusu derin bir insand ı . Istanbul'da çe ş itli zaman-
larda düşüncelerini Muhbir, Vakit, Basiret, Musavât ve Umran gaze-
telerinde yayımlam ış tır. Özgürlükçü ve me şrutiyetçi görü ş leri savun-
muş tur. Çe ş itli zamanlarda Bab ıâliyi ve hilafeti ele ş tirmiş tir. Türk dili 
ve tarihi üzerinde çal ış mış tır. Türkçülü ğün önderi olmu ş tur. Onun bu 
konudaki görüş leri ba ş lıca şu üç esasta toplan ı r: 

1- Türk ırkı  askeri, medeni ve siyasi etkiler bak ı mından, en üstün 
ve en eski ırktır. 

2- Türk dili yeryüzünün en zengin, en ileri ve• en olgun bir dilidir. 

3- Türk ırkı  kültür tarihine en çok hizmet etmi ş  ve özellikle Islam 
kültürünü meydana getirmi ş  bir ırkt ır27 . 

Ona göre Türkler yeryüzünün tarih yapan en büyük ulusudur. 
Türkler Iran' ı , Anadolu'yu, Rumeli'yi ve M ı sır'ı  almış lar ve dal budak 
salmış lardır. Gazneliler, Selçuklular ve Osmanl ılar büyük hanedanlar-
dand ır. Hazerler ve Uygurlar da Türktürler. Osmanl ılar yanı nda Özbek-
ler ve Türkistandaki Türkmenler de Türktürler. 

27 Bak: Enver Ziya Karal, Osmanl ı  Tarihi, e. VII, s. 293-294; Mithat Cemal Kuntay, 
Sarıklı  İhtilalci Ali Suavi, s. 42-104, İ stanbul 1946. 
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Bu arada Abdulaziz devrinden ba ş lıyarak Türkçülüğün tohumla-
rı nın at ıldığı  anlaşı lmaktadır. Bu dönemde aslen Lehistanh olmakla 
birlikte, sonradan Islâmiyet'i kabul eden Mustafa Celâlettin Pa ş a'nın, 
Türklerin yeryüzündeki önemi ve Türk uygarl ığı = büyüklüğü hakkında 
"Eski ve Yeni Türkler" adı  ile bir eser yazarak Abdulaziz'e sundu ğunu 
da kaydedelim. Ad ı  geçen Pa ş a, Türkleri ö ğdiikten sonra, Türkçede kul-
lanılan harflerin düzeltilmesini, kad ınların açıhnas ım ve Türklerin Bat ı  
uygarlığı na yönehnelerine de sa ğ lık vermi ş tir. 

Ali Suavi, Rus ordularmın Balkanları  almaları  üzerine, Abdül-
hamid'in durumunu ele ş tirrni ş , yeniden özgürlükçü ve me ş rutiyetçi 
görüş lere dönmü ş tür. Karı sı  İngiliz olan Ali Suavi, İ ngiliz Sait Pa ş a ile 
birlikte İngiliz siyasetine taraftard ı . Imparatorlu ğun İngiliz yard ımı  ile 
kurtulaca ğı na inanıyordu. Ingilizlerin Abdülharnid II'ye güvenraedik-
lerini de biliyordu. Kendisi, hapiste bulunan V. Murat' ı  kurtararak  Ab-
dülhamid'i devirmek isteyenlere öncülük etti. Ali Suavi gibi uluslararas ı  
bir derneğ e üye olduğu söylenen Murat V'in İngilizlerle mektupla ş tığı  
da kaynaklarda yaz ılıdır. Ali Suavi, Ç ırağan Sarayından 18 Mayı s 1878 
de ikiyüz kadar Rumelili göçmenle V. Murat' ı  kurtarma& çal ışı rken 
öldürüldü. 28  Hive onun ulusçuluk görü şlerini belirten bir eseridir 
(Paris 1973, İ stanbul 1908). 

28 Bak: Mithat. Cemal Kuntay, Sar ıkl ı  Ihtilâlei Ali Suavi, İ st. 1946; Enver Ziya Karal, 
Anılan Eser, e. VIII, s. 499-504; İ smail Hami Dani şmend, Ali Snavi'nin Türkeülügii 1942; Falih 

Rıfkı  Atay, Ba ş yaran Inkilape ı , 1958. (Son iki yap ıtı  görmedik. Kaynak olarak verdik). 
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MİTHAT PAŞ A VE ÖTEKI ÖZGÜRLÜK HAREKETLERI 

Mithat Pa ş a, parlamento ve özgürlük yanl ı s ı  bir siyaset adamı dı r. 
Mithat. Paş a 30 May ıs 1876 da Murat V'in Padi şahlığ a getirilmesinde et-
kili olmuş tur. Murat V. Yeni Osmanhlardan yana olan bir sultand ı r. 
1876 Anayasas ının hazırlanmas ında Mithat Pa ş a'nın etkisi büyük ol-
muştur. Murat V'in ruhsal bunal ımlara düşmesi üzerine, yerine Abdül-
hamid II getirilmiş  ve kendisinden, Padi ş ah yap ılmasından önce, Anayasa 
düzenine geçilmesi hakk ında söz alınmış tı . Abdülhamid II, Mithat Pa-
ş a'yı  kendi üzerinde bir âmir ve koruyucu gibi görmü ş , onunla uğ raş mak 
için fı rsat kollamış tır. Mithat Pa ş a, güçlü bir insan olduğundan çok ki-
ş inin k ı skançhğ l ın çekmiş  ve neticede sadrazaml ıktan uzakla ş tırılmış t ı r. 
Hatta Yeni Osmanlılar'dan Ali Suavi ve Ahmet Mithat Efendi bile onun 
aleyhinde yaz ılar yazmış tır. Mithat Pa ş a, bunun üzerine Londra'ya gitti. 
Avrupa'da dostlar kazand ı . Osmanl ı-Rus sava şı  sıras ında Türkiye le-
hine çabalar sarfetti. 1878 de ba ğış lanarak Girit'te oturmas ına izin veril-
di. Bir ara Suriye Valili ğ ine atand ı . Devlet yönetiminin düzeltilmesinden 
yana oldu ğundan, daima Abdülhamit taraf ından izletildi. Me şrutiyet ve 
özgürlük yanlı sı  olduğundan Abdülhamit ona güvenmiyordu. Suriye 
Valisi iken yönetimde yenilikler ve düzeltmeler yapmak istemesi, Ba-
bı ali'ye kuş kuland ırdı . Üstelik Istanbul'da da halk Mithat Pa ş a'yı  sevi-
yordu. Bir tiyatroda "Ya ş as ın Mithat Pa ş a" diye halk ın ba ğı rmas ı  da 
kulaktan kula ğa duyuldu. Pa ş a, İ zmir Valiliğine atand ı . Gizli bir plân 
haz ırlanarak Izmir'de 1881 de tutuklanmas ı  öngörüldü. Pa ş a, kaçarak 
Fransı z Konsoloshanesine s ığı ndı  ise de, neticede Bab ı âli'ye teslim 
edildi. Onu öldürmek için bahane arand ı . Abdülaziz'in ş üpheli ölümün-
den sorumlu tutuldu. Ilkin ölüm cezas ına çarpt ırıldı . Sonra cezas ı  ya-
ş am boyu hapse çevrilerek Taire sürgün edildi (1881). Nihayet orada 24 
Nisan 1884 de öldürüldü29 . 

Mithat Paş a, Tuna ilinde ve Bağdat'da Valilikler yapmış , güçlü yete-
neğini ispatlam ış , bunun sonucu olarak 1872 de Mahmut Nedim Pa ş a'n ı n 

29 Bak: Bernard Lewis, an ılan eser, s. 158-168; Enver Ziya Karal, an ılan eser, e. VIII, 
s. 504-510. 
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düş mesi üzerine Abdülaziz taraf ından sadrazamh ğ a getirilmiş ti. Ayni 

göreve 1876 da Sultan Abdülhamit taraf ından da atanmış tı . Mithat 
Paş a reformcu idi. Bu nedenle Abdülhamid'in tek yönlü yönetimini be-
nimsememiş tir. Ilk Osmanl ı  Parlamentosunun aç ılmas ında onun rolü 
olmuş tur. Ilk Osmanlı  Parlamentosu 28 Haziran 1877 de sona erdi. 
İ kincisi yeni seçimlerden sonra 13 Aral ıkta toplandı . 31 Ocak 1878 de 
Osmanlı-Rus savaşı  Osmanlılar aleyhine bitince Abdülhamit suçu mec-
lise yiikledi. Bir süre sonra da meclisi da ğı ttı . Bundan sonra Abdülha-
mit'in tek yönlü mutlâkiyet yönetimi ba ş ladı . 31 yıl süresince meclis 
toplanamad ı . 

Özgürlük mücadeleleri olurken Türkiye'de Türkçülük, me ş rutiyet 
ve islâmeı lık akımları  da geliş iyordu. 

Özgürlük mücadelesinde Genç Türklerin (Jön Türkler) önderlik 
ettiğ i gerçektir. Genç Türkler deyimi genel bir ifadedir. Özgürlük çaba-
larını  yürütenlere bu ad verilmi ş tir. Bunlar aras ında parti anlamında 
siyasi bir birlik sağ lanamamış tır. Yeni Osmanhlara. da Genç Türkler 
denmiş tir. Bu arada Ittihat ve Terakki Cemiyetini kuranlar da Genç 
Türklerden say ılmış tır. Ancak bunlar, aralar ında birlik olan siyasi bir 
topluluk idi. 

Ittihat ve Terakki Cemiyeti, da ğ lı k olan özgürlük hareketlerini 
bir parti görü şü etrafında toplamış tır. 1887 yılında Tıp Mektebinde beş  
kiş i İ ttihad- ı  Osmani Cemiyetinin tohumunu att ılar. Bir kaç yıl sonra 
Ittihat ve Terakki Cemiyeti ad ını  alan bu gizli partiye yüzlerce üye kay-
dedildi. Cemiyetin kurucular ından İbrahim Temo'ya göre kurulu ş  ta-
rihi 21 Mayıs 1889 dur. Cemiyetin ad ı  sonra Osmanl ı  Ittihat ve Terakki 
Cemiyeti biçimini alm ış t ır. Kurucular şunlard ır: Askeri T ıp Okulu öğ -
rencilerinden Ibrahim Temo, Abdullah Cevdet, Mehmet Re ş it, Hüseyin-
zade Ali ve İshak Sükûti. Bir süre sonra Cemiyete tisaf Dervi ş  Paş a, 
Süleyman Emin Paş a, Ismail Safa Bey ve Naci Pa ş a girmiş tir. Ittihat 
ve Terakkinin özet olarak pro ğram ve görü ş leri ş öyledir: 

1—Osmanlı  Devletinin özgürlü ğünü ve toprak bütünlü ğünü yabancı  
baskılara kar şı  korumak. 

2—Tek kiş inin yönetimini y ıkmak, meşrutiyeti kurmak, 1876 Ana-
yasasını  yeniden yürürlüğe koymak. 

3—Osmanhliğa bağ lı  kalarak ve kurtulu şu onda arayarak birli ği 
sağ lamak. 

4— Hükümet üyelerini zaman ın gereksinme ve ilerlemesinden ha-
berdar ederek göreve ça ğı rmak. 
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5- Devlet Yönetimini düzeltme dü şüncesini halk aras ında yaymak, 

Osmanlı  Ulusunun ileri toplum düzeyine ula ş ma yetene ğ inde oldu ğunu 

yabanc ılara kan ı tlamak. 

6- Osmanlı  hanedan ını  ve hilafeti yurt ve ulusa yararl ı  olacak 

biçimde güçlendirmek. 

Cemiyetin üyeleri aras ında zamanla felsefi anla şmazlıklar da ol-

mu ş tur. Özellikle din konusunda Ahmet R ıza, pozitivist görü ş lere yö-
nelmiş tir. Onun ve kimi arkada ş lar ının böyle bir felsefeye yönelmeleri 
dinsizlikle suçlanmalar ına neden oldu. Thomas Paine'nin din hakk ındaki 

aşağı daki düşünlerini Ahmet Rıza'n ın benimsediğ i anlaşı lmış tır. İnsana 
Tanrı 'ya inanmak yeter. Öteki dünyada mutlulu ğa inanmak yerinde 
olur. İnsanlar e ş ittir. Din, ödev, adalet, sevgi, ba ğış lama ve türde ş leri-

mizin mutluluğunu istemek demektir. Ortodoks, Katolik, Protestan mez-
heplerinin, Yahudiliğ in veya başka bir dinsel sistemin ilke ve telkinlerine 
inanmak gerekmez. Yahudilik, H ıristiyanlık ve Müslümanlık insanlığı  

köleleş tirmek, siyasi güce sahip olmak ve ç ıkar sağ lamak amac ıyla uy-
durulmu ş tur. 

Ahmet Rıza'nın yazı larından böyle bir görü ş e yöneldiğ i çıkarı l-
mış , Mısır Hidiv'i bunun üzerine cemiyete yard ı m ı  kesmi ş tir30 . 

Özgürlük mücadelesinde Prens Sabahaddin'in de yeri vard ır. Damat 
Mahmut Paşa'nın oğ lu olan Prens Sabahaddin, babas ı  ve karde ş i Lut-
fullah'la birlikte 1899 y ılında Avrupa'ya kaçt ı . Abdülhamid II nin kız-
kardeş i Seniha Sultan'la evli olan Mahmut Pa ş a, bir ara Adalet Bakanl ığı  

da yapmış tı . İkinci Çırağan olayında karı sının ilgili görülmesi gözden 
düşmesine neden oldu. Avrupa'ya kaç ı nca me ş rutiyet için çabalar har-
cad ı . 

Mahmut Pa ş a ve oğ lu Prens Sabahaddin, Ittihat ve Terakki üyeleri 
ile anla şamaddar. Mahmut Pa ş a, Abdülhamid'e danış manlık yaptığı  
sıralarda me şrutiyet yanl ı s ı  değ ildi. Bu nedenle güven vermiyordu. 
Genç Türkler'in bir bölümü Ittihat ve Terakki 'den Ahmet R ıza'n ın, 
kimileri de Prens Sabahaddin ve babas ının etrafında topland ılar. 1906 
da Prens Sabahaddin'in yay ımladığı  "Teş ebbüs-i Ş ahsi ve Adem-i Mer-
keziyet Cemiyeti"nin ba ş lı ca özellikleri .ş unlardan ibarettir: 

1- Siyasi yenile şme ve düzeltmeler yap ılmalı  ve halk eş it tutulmal ı -
dır. iller merkezden de ğ il çevreden yönetilmeli ve il yöneticilerine geni ş  
yetki verilmelidir. 

30 Bak: Enver Ziya Karal, an ı lan eser, e. VIII, s. 518-523. 
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2— İ l Meclisi üyeleri halk taraf ından seçilmeli, bu meclis ilin mali 

yasas ını  ve tüzü ğünü yapmal ı  ve geni ş  yetkiye sahip olmal ıdır 

3—Ba ş kentte, il meclisi üyelerinden seçilmi ş  milletvekillerinden 

meydana gelen bir meclis kurulmal ı , bu meclis hükümetle iller aras ındaki 

ili ş kileri sa ğ lamal ıd ı r. 

4— Osmanlı  halkı  ırk ayr ı m ı  gözetil ınekSizin hak ve ödevde eş it 
sayilmalı dır. 

5—Güvenlik güçleri illerde ırk oran ı na göre kurulmal ıdı r. 

6-7  Illerde en yüksek mülki, mali ve adli yöneticiler merkez hiikü , 

 meti tarafından, öteki memurlar, valiler taraf ında ırk oranı  gözönüne 

alınarak seçilip atanacakt ır. 

7— Yabanc ı  devletlerle yap ılan anla ş malara sayg ı  gösterilecektir 31 . 

31 Bak: Enver Ziya nral, an ı lan eser, e. VIII, s. 522. 
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PRENS SABAHADD İ N (1877-1948) 

Prens Sabahaddin, Avrupa'da geli ş en Le Play (1806-1882) Okulu-
lunun etkisi altında kalmış tır. 1830 ve 1848 devrimleri Avrupa'ya de-
rinliğ ine etki yapmış tı . Zaten 1789 Frans ız devrimi de Avrupa'y ı  kı zış -
tırmış tı . Bu durum, Le Play'i maden mühendisi oldu ğu halde, toplum-
sal konuları  inceleme ğe yöneltti. Le Play, Fransa'y ı  düzensizlik ve ka-
rışı klık kayna ğı  olmaktan kurtarmak istiyor, sa ğ lam ve erdemli bir top-
lum düzeyine ula ş tırmayı  diliyordu. Ona göre sağ lıklı  bir toplum düzeni, 
ahlak anlayışı  ile de ilgilidir. Toplumun geliş me ve ilerlemesi düzenin 
sağ lıklı  ve ahlaki olmas ı na da ba ğ lıd ı r. Le Play, Rousseau'nun ahlak 
felsefesini doğ rulamamış tır. Tutucu reformla ilgili görü ş leri benimsenı iş -
tir. Fransa'y ı  toplumsal aç ı dan esenliğe kavu ş turmak için bilimsel ara ş -
tırmalar yapm ış tır. Prens Sabahaddin de Le Play gibi kendi ulusunu yani 
Osmanlı  toplumunu esenliğe kavu ş turmak istemi ş  ve amacına ulaş -
tıracak bilimsel yöntemi göstermi ş tir. Bu hususta izledi ğ i yol, Le Play'in 
yöntemidir. Nitekim o, "Türkiye Nas ıl Kurtarılabilir" adlı  yapıtında 
Le Play'i, Henri de Tourville'i (1842-1903), Edmond Demolins'i (1852- 
'907) zikretmi ş tir32 . 

Le Play'e göre toplumsal olaylar alamnda i şe en küçük zümreleş me 
olan aile biriminden ba ş lamandır. Doğa bilimlerinde kullanı lan yöntem, 
sosyal olaylara da uygulanabilir. Toplumun özü olan aile ara ş tırı lır ve 
incelenirse toplumun yap ı sı  daha iyi öğrenilir. Coğrafi ko şullara göre 
yerle ş en aile tiplerini inceleyerek onlar ın karekter özelliklerinden top-
lumun bütünü ve devlet biçimi hakkında sonuçlar çıkarmış tır33 . 

Prens Sabahaddin, " İ lm-i İ ctima" (Science Sociale) yanl ı sıdır. A. 
Comte'un sosyoloji akııııı na karşı dır. Ona göre o, sosyolojik olaylar ı  
yüzeysel bir biçimde incelemi ş tir. Sabahaddin Bey, sosyoloji deyimi ile 
A. Comte'un Ictimarsini kastetmi ş tir. Auguste Comte'un görü-
şüne uyanlar, olaylara psikoloji, hukuk, ekonomi, ahlak, felsefe ve tarih 

32 Bak: Prens Sabahaddin, Türkiye Nas ıl Kurtarılabilir, s. 17-48, İstanbul 1334. 

33 Bak: Ord Prof. Hans Freyer, İ çtimal Nazariyeler Tarihi, s. 249-260, Türkçeye çeviren 

ve ekler yazan: Prof. Dr. Tahir Ça ğ atay, Ankara 1977. 
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gibi çeş itli yönlerden bakm ış lardır. Birinin yaptığı nı  da öteki izliyeme-
miş tir. Çözümleme yoluna da baş vurmamış lard ır. Hukuk, ekonomi ve 
ahlak gibi toplumsal görünü ş ler toplumun yap ı s ına göre değ ilsin O halde 
bunlar, toplumun yap ısını  değ il, toplumun yapısı  bunları  meydana ge-
tirir. Sosycloji, her topluma göre de ğ iş en olaylar ı  sebep olarak görmüş -
tür. Bu yüzden de toplumlar aras ındald ayrından yaratan asil ö ğ eleri 
bulamamış tır. Bu öğeleri açıklyabilecek bir çözümleme yöntemine 
sahip olmamış tır. Prens Sabahaddide göre Play'den esinlendi ğ i İ lm-i 
ictima yani Toplum Bilim, bir gözlem ve çözümleme yöntemine dayan ır. 
Bu yöntem sayesinde esasl ı  çözümlemelerle bir s ınıflandırma ve sentez 
meydana getirilebilir. Böylece de Toplum Bilim'in temeli olu şur. 

Sabahaddin Bey, Osmanl ı  Imparatorlu ğunun bir reformla kurtar ı -
labileceğ ini düşünmüştür. Ona göre despot hükümdar ı  ortadan kaldır-
makla sorun çözülmez. Güçlüklerin toplumsal yap ısına inmek gereklidir. 
Yapı da esaslı  değ iş iklikler yapılmadıkça ve gerekli önlemler almmad ıkça 
bir sonuç alınamaz. Ona göre Osmanl ı  Imparatorlu ğu tecemmul bir top-
luluktur. Hastalığı n nedeni toplum tipinin böyle oluşudur. Imparator-
luk için kurtulu ş  infiradi (yal ıuzcı) toplum tipine geçmektir. Bir toplum 
tipinden öteki toplum tipine geçmek mümkündür. Evrende rastlant ıya 
bağlı  hiç bir ş ey yoktur. Her olayın bir nedeni vard ır. Maden ve hayvan-
ların bile incelenmesinden kendilerine özgü bilim türleri meydana gel-
miş tir. Evrenin en olgun varl ığı  olan insandan meydana gelen toplumu 
yöneten nedenler ve yasalar da vard ı r. Bunlar ı  araş tırıp bulsak da, ara ş -
tırmasak da etkilerinden kurtulamay ız. Ancak bilmek, kendi kendimizi 
yönetmektir. Bilmemek ise körükörüne yönetilmektir. Toplum tipimizin 
ne olduğunu saptamak gereklidir. İ lm-i İ ctima sayesinde toplumun en 
karanlık ve en kapalı  sorunlarını  aydınlatmak ve açıklamak mümkün-
dür. Böylece ilerde ne gibi çareler ve önlemler gerekli oldu ğu da atık-
şı hr34. 

Prens Sabahaddin toplumun de ğ i ş tirilmesi için ekonomik, siyasi ve 
yönetimsel değişiklikler yap ılmasının gerekli olduğunu kaydetmiş tir. 
Ayrıca eğ itim yolu ile insan tipinin zihniyetinin de ğ i ş tirilebileceğ ini belirt-
miş tir. 

Sabahaddin Bey'e göre yabanc ı  uluslar taklit edilerek kurtulu ş  sağ -
lanamaz. Duygular ve dileklerle sonuç almak kolay de ğ ildir. Ona göre 
batılı laşmayı , Batının maddi ve manevi araçlarıyle silâhlanmak anburnm-
da görenler yan ılgı  içindedir. Sonuç ancak Infiradi (yaln ızeı) bir eğ itime 
geçerek toplumsal yetene ğ i geliş tirmekle elde edilebilir. Amaç Bat ıdaki 

34 Bak: Prens Sabahaddin, an ı lan eser, s. 24-25. 
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teknik ve ilerlemeyi yaratan yetenek ve gücü kendi toplumumuzda da 
geliş tirip yaratmakt ır. Bu güç ve yetenek geli ş tirilmedikçe taklitle ah-
nan, bütün araçlar bizi amaca ula ş t ırmaz. Düzensizlikleri ve aksakl ı k-
ları  ortadan kald ırmaz. Gerileme ile ilerlemeyi sa ğ layan nedenlere inmek 
gerekir. Tecemmui (toplanma tipi) toplum biçiminden infiradc ı  (yabanc ı ) 

toplum biçimine geçmekle ki ş ilikli, bilime açık ye giriş imci bireylerden 
Meydana gelen bir toplum haline gelinebilir. Bu amaçla bilim ve e ğ itime 
önem verilmesini öneren Sabahaddin Bey, Fransadaki sosyal bilimcileri 
andırmaktadır. Onlar infiradi (yaln ı zca) toplum esas ına bağ lı  özel 
okullar aç ılmas ını  önermi ş ti. 

Demek ki düş üniirümüz, Türkiye'nin kurtulu ş unu ve geriliğ in öıı -
lenmesini Tecemmui (toplanma tipi) toplum olmaktan kurtulmakta 
görmüş tür. Bir düzeltme program ı  yap ılmadan önce İctima yön-
temi ile toplumun yap ısı  incelenmelidir. Bu da ancak bir sürü inceleme 
ve çözümlemelerden sonra mümkündür. Kimilerinin sand ığı  gibi yaln ı z 
hükümeti de ğ iş tirmekle gerilikten kurtulma ve ilerleme sa ğ lanamaz. 

Yine ona göre gerili ğ imizin nedeni islam dini de ğ il, toplumsal ya-
pımı zdır. Ahlak da toplumun tipine göre ya olgunla şı r, ya geriler. İ slam 
Dini ilerlemeye engel de ğ ildir. 

Prens Sabahaddin'e göre Tecemmui toplum yap ı sı  ile merkeziyetci 
yönetim aras ında s ı kı  ilişki vard ır. infiradi toplum yap ısına geçmek için 
merkezci olmayan yönetimi benimsemek gerekir. 

Ona göre bürokraside yenile ş me yapmalıdır. Ayd ı nlarm bir hayli 
yüksek olan siyasi kadrosunu azaltmak, üretici say ı sını  ve ekonomik giri-
ş imcileri çoğaltmak gerekir. Yaln ız meş rutiyetle sorunlar ın çözülemi-
yece ğ ini ve ekonomik alanda üretimi artt ırmanın gerekli bulundu ğunu 
kaydetmiş tir. Ona göre e ğ itim kurumlar ı  yaln ı z memur yeti ş tirmekte-
dir. Oysa bu kurumlar ailelerin e ğ itici giri ş imlerini destekleyen eğ itim 
kurumlar ı  haline gelmelidir. 

Sabahaddin Bey, Ziya Gökalp'e da ele ş tirmekten çekinmemi ş tir. 
Nitekim Fransadaki sosyal bilimci ekolün mensuplar ı  da Durkheim'in 
metodolojisini ele ş tirmiş lerdi. 

Prens Sabahaddin Bey, Le Play'in ve onun izleyicilerinin yolunda 
yürüyen ilk Türk düşünürüdür. Türkiye'de Sabahaddin Bey'in görü ş -
lerini Mehmet Ali Ş evki izlemi ş tir35 . Mehmet Ali Ş evki, onun izinden 
giderek Meslek-i ictimai Derne ğini de kurmu ş tur. 

35 Bak: Hans Freyer, an ılan eser, s. 261-272; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Ça ğ daş  
Düşünce Tarihi, c. II, s. 544-549, tat. 1966. Cahit Orhan Tütengil, Prens Sabahaddin, 5.17-67, 
İ stanbul 1954 
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TANZ İ MATTAN SONRA FELSEFE ÇALI Ş MALARI 

VE ESERLER 

XIX. Yüzyılda Tanzimattan . önce Osmanl ı  Devletindeki eğ itim 
kurumlar ının başhealan şunlardı : Medreseler, onların küçük uzantıları  
olan Sıbyan Mektepleri, Topkap ı  Sarayı  içindeki Enderun Mektebi, 
Mühendishane-i Berr-i Humayun, Mekteb-i T ıbbiye, Mekteb-i Harbiye 
ve bir kaç meslek okulu. 

Medreseler tutucu ve kat ı  bir havaya bürünmü ş tü. Her şey, skolâs-
tik anlayış a göre aç ıklanıyordu. Cami kö şelerindeki ve köhne yerler-
lerdeki Sıbyan. Mektepleri ise ça ğdaş  zihniyetten uzak ö ğretmenler ta-
rafından yönetiliyordu. Buralarda genellikle Arapça, Tecvit ve Ilmihâl 
gibi dersler okutulurdu. Avrupadaki geli şmeleri izlemenin gerekliliğ i 
sezilmiş ti. E ğ itimde XVIII. yüzy ıl başı ndan beri yenile şmek istemiyordu. 
Hendesehane (1734), Mühendishane-i Bahr-i Humayun (1773) Mühen-
dishane-i Berr-i Humayun (1795), Mekteb-i T ı bbiye (1827) ve Mekteb-i 
Harbiye (1837) de aç ı lmış tı . Bu yeni okullarda müspet bilim zihniyetiyle 
eğ itim yap ıllyorsa da medreseci zihniyetin a ğı r baskısı, eğ itimde ve ül-
kede egemenli ğ ini sürdürüyordu. Her ş eye rağmen Tanzimat Ferman ı  
açıklanmış  ve yenilik hareketlerine h ız verilmiş ti. Medrese ö ğ retmenleri 
henüz dinsel gelene ğ i olmayan ökıı llara bile karış mak istiyorlardı . 1847 
de açılan Darülmuallimin -ve 1877 de aç ılan Darillmuallimat hocalar ı= 

büyük çoğunluğu medreseden yetiş tiğ i için Tanzimatçılar eğ itimde yeni-
leşmeyi tam ba ş aramad ılar. Bununla birlikte bir çok yeni okul açma ğa 
devam ettiler. Medreseciler, dinsel gelene ğ in kökleşmediği Rüş tiye ve 
Idadilerde resim küfürdür diyerek co ğ rafya haritalar ını  kimi zaman 
yüznumaraya att ıracak kadar ileri gitmi ş lerdi. Rüş tiyenin düzeltilme-
siyle ilgilenen Kemal Efendi, softaca davran ış lar yüzünden Avrupaya 
kaçmak zorunda kalmış tı . 1839-1877 yılları  aras ında Mekteb-i Mülkiye, 
Galatasaray Sultanisi ve Darülfünân gibi bilimsel zihniyeti geli ş tirici 
eğ itim kurumları  açıldı  ise de, bunlardan sonuncusu kısa süre içinde ka-
patıldı . Medreselerde ve S ıbyan okullarında ulusal ve ça ğdaş  zihniyet 
değ il. Osmanhlık düşüncesi egemendi. 1846 da yay ı mlanan bir bildiride 
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öğ rencilere yaz ı  yazmalar ı  için, Arabistan'da oldu ğu gibi birer ta ş  levha 
verilmesi bildiriliyordu. Bu, kara tahta üstüne ak yaz ı  yazmay ı  küfür 
simgesi sayan yobazlar ın saldırı sım önlemek içindi. Süleymaniye'de aç-
mış  olduğu okula s ıra, kara tahta ve harita gibi araç ve gereçler koyan 
Selim Sabit Efendi, Ş eyhülislamm giri ş imleriyle bunları  kaldırdı  ve ho-
calığı  terketmek zorunda kald ı . Bacon, Rabelais, Descartes, Newton, 
Rousseau, Diderot gibi düşünür ve bilim adamlar ının bilimsel yöntem-
leri Os ınard ılarea benimsenmemi ş ti Ancak 1908 de İ kinci Me ş rutiyetten 
sonra, bat ı lılaşmak ve Islâm-Türk kalmak dü şünceleri aras ında bir uz-
laşma formülü ile medreseleri düzeltme yoluna girilebilmi ş tir36 . 

Medresede felsefeye de iyi gözle bak ı lmamış t ı . Ziya Pa ş a Rous-
seau'dan Emile'i. Nam ık Kemal Volney'den Les Ruines'i, Ahmet Vefik 
Pa ş a Moliere'in yap ı tlarını  Türkçeye çevirmi ş ti. Münif Pa ş amn Batıdan 
Muhâverât- ı  Hikemiyye (1859) adl ı  çeviriyle Mecmua-i Fünân'daki Yu-
nan filozoflar ı  hakkında verdiğ i kısa bilgiler, ilk felsefi çal ış malar aras ın-
dadır. Ahmet Mithat, Da ğ arcık ve K ırkanbar dergilerinde felsefe ile 
ilgili baz ı  konulara genel bir biçimde de ğ iniyordu. Ancak, medrese men-
supları  bir kaç yüzy ıldanberi, İ slâmda felsefe sözcü ğü yerine hikmet söz-
cüğünü yeğ lemiş ler ve felsefeye kötü gözle bakm ış lardı r. Onlara göre, 
filozof demek, dine önem vermeyen yahut dinsizli ğ i yeğ leyen kiş idir. 
Bu zihniyeti hemen de ğ iş tirmek zordu. Nitekim felsefeye dokundu diye 
Ahmet Mithat' ın dinsizliğ ine ve kâfirli ğ ine hükmedilmiş tir. Ancak, Tan-
zimatla beraber Osmanblarda yeni ve bilimsel zihniyet de geli ş meğ e ba ş -
lamış t ı . Sami Pa ş a 1870 de Rumhzülhikem, S ırr ı  Paş a 1886 da Ruh adli 
eserleri yay ımlad ılar. Bundan ba ş ka Edebiyat- ı  Cedide'de, Taine'nin 
sanat etkileri de görülüyordu. Daha önce belirtti ğ imiz gibi Ziya Paş a, 
Namık Kemal, Ali Suavi ve Prens Sabahaddin gibi dü ş ünür yazarlar da, 
devlet felsefesi ile ilgili dü ş üncelerini bas ında belirtiyorlardı . Ancak, ge-
nel felsefe ve sistematik felsefe ile ilgili çal ış malar, İ kinci Meş rutiyetten 
sonra Türkiye'de h ı zlanmış tı r. Kemal Pa ş azade Sait'in 1881 de yaynn-
ladığı  Fazail-i Ahlâkiyye ve Kemalât- ı  İ lmiyye bir çeviri idi. Ahmet 
Mithat' ın yay ınladığı  Hallu'l-Ukad (1889), Ben Neyim (1890), 
Beş ir Fuat' ın Yazdığı  Schopenhaur' ın Redd-i Hikmet'i gibi ya-
pıtlar dü ş ük düzeydeydi. İ kinci Me ş rutiyetten sonra (1908) gerçek 
anlamda felsefe çal ış maları , felsefe dili ve felsefe deyimleri söz konusu 
olmu ş tur37 . 

36 Bak: Sadrettin Celâ1 Antel, Tanzimat Maarifi, Tanzimat içinde, s. 441-462, İ stanbul 
1940. 

37 Bak: Hilmi Ziya ülken, Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri, Tanzimat içinde, s. 

768; Mustafa Nihat Özön, Son As ı r Türk Edebiyat ı  Tarihi, s. 392. 
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1913 de Felsefe Mecmuas ı  adı  ile yalnı z felsefi konular ı  içeren bir 
dergi bile ç ıkarılmış tır. Daha sonra felsefe dersi okullara kondu ve Ziya 
Gökalp'in yay ınlariyle bu konu programla ş tı  Cumhuriyetten sonra fel-
sefi çalış maların çok hı zlandığı nı  ve çok değerli yapıtların yayınlandığı ni 
görmekteyiz. 

26 Ağustos 1922 de ba ş layan Dumlup ınar Ba şkumandanlik Meydan 
Savaşı 'nın bitiminden sonra Cumhuriyeti kurma haz ı rlıkları  haland ı . 

29 Ekim 1923 de Cumhuriyet kuruldu. Gazi Mustafa Kemal ilk Cumhur-
başkanı  seçildi. Saltanat kaldırıldı . Yürütmede bir gücü olmamakla 
birlikte, Halifelik bir süre kald ı rılmadı . Abdülmecit Efendi, Halife idi. 
Din ile siyaset kar ış tırıldığı ndan 3 Mart 1924 de Halifelik de kald ırıldı . 

Atatürk h ı zla bat ılılaş ma hareketine giri ş ti. Zaten 20 Ocak 1921 de, 
Millet Meclisinden ç ıkan Anayasa ile dinin devletten ayr ılma ilkesi kabul 
edilmişti. 19 Kas ım 1925 de tarikatlar kald ırıldı . 26 Aral ık 1925 de 
uluslararası  saat ve takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926 dan itibaren, ulus 
lararası  takvim ve saat kullamlma ğa ba ş ladı . Bu s ıralarda Medreseler 
de kaldırıldı . 3 Mart 1924 de E ğ itimde Birlik kanunu ç ıktı . 1 Kasım 1928 
de Lâtin harfleri kabul edildi. 20 May ıs 1928 de uluslararas ı  rakam 
alındı . Daha bir çok reformlar yap ıldı . Pazar günü resmi tatil olarak 
1935 de kabul edildi. 

1933 de modern üniversitenin kurulu şu, Cumhuriyet döneminde 
felsefe akımlarının baş langıcı  sayılabilir. Üniversiteye Bat ıdaki düş ün 
akımları  yans ıyordu. Üstelik Türkiye'nin bir ş ansı  da oldu. Aynı  yıllar-
da Hitler Almanyasm ın ülkesinden ç ıkardığı  bir çok düşünür ve bilim 
adamı  Türkiye'de görev ald ı . Üniversite'de reform, Bat ı  örnek alınarak 
yapılmış tı . Ancak bu reform, yap ılırken, birer de ğer olan Ismayıl Hakkı  
Baltacı oğ lu ve Ferit Kam gibi kimi bilim adamlar ı  da kadro dışı  bırakıldı  

İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Kürsüsüne Berlin 
Üniversitesinden Hans Reichenbach (1891-1954) getirildi. Fen Fakül-
tesi Matematik Kürsüsüne olas ı lık hesabında yenilik yapmış  olan Von 
Mises, Iktisat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsüne sosyal politik bilgini G. 
Kessler, Iktisadi Coğrafya ve Felsefe Tarihi Profesörlü ğüne Rustov, 
Deneysel Psikolojiye Peters atand ı . Bunlar aras ında özellikle Reichen-
bach' ın etkisi derin oldu. Bu zat, kimi ö ğ retim üyeleriyle birlikte Do ğ a 
Bilimleri Derneğ ini kurdu. Bilim Felsefesiyle ilgili olarak tart ış malı  
konferanslar haz ırladı . Seminerler düzenledi. Kendi bilgi kuram ı  olan 
Empirisme Logistique ile olas ılık mantığı n' anlattı . O sıralarda Nusret 
Hı zır Bey de bu konferanslarr Türkçeye çevirme ğ e yardım etti. Olas ılık 
Mantığı  ve Bilim Felsefesi kimi Türk felsefecilerini etkiledi. 
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1936 da İ stanbul Üniversitesinde ders verme ğe baş layan Ernst 
Von Aster (01m. 1948) de etkili bir dü şünürdü. Ölümü tarihine kadar 
Türkiye'de hocalığ a devam etti. Türkçe olarak onun Bilgi Teorisi ve 
Mant ık, Felsefe Tarihi adl ı  yap ı tları  vard ı r. Felsefe tarihini aç ık ve seçik 
biçimde yazmas ı , Türkiye'de felsefenin sevilmesini etkiledi. 

Bu s ıralarda çok de ğerli felsefeciler yeti ş meğe ba ş ladı . Bunlar 
aras ında bir süre önce ölmü ş  bulunan de ğerli Hocam Hilmi Ziya Ülken 
de vardır. Ülkemizde XX. yüzyı l başı ndan itibaren geli ş miş  olan felsefi 
ekollerden ilerde yeri geldikçe söz edece ğ iz 38 . 

Tanzimattan sonra 1940 y ı lına kadar genel felsefe ile ilgili yay ın-
lanmış  baş lıca yap ı tlar aras ında şunlar vard ır: 

İ brahim Ethem Mesut (Descartes'den): Usül Hakk ında Nutuk 
(1895-1928), Mustafa Ş ekip Tunç (Bergson'dan): Gülmek Nedir ve Kime 
Gülüyoruz, Bergson ve Manevi Kudrete Dair Bir Kaç Konferans (1934), 
Yarat ı cı  Tekümül'den Hayat ın Tekümülü (1934), Halil Nimetullal ı  
(Bergson'dan): Şuurun Bilavas ıta Mut'alar ı  Hakkında (1926), Hâtemi 
Senih Sarp ve Zekeriya Kadri: Um.umi Filozofi (1929), Suut Kemal 
Yetkin: Metafizik (1932), (Leibniz'den): Monadoloji (1935), Haydar 
Rifat Yorulmaz (Diderot'dan): Felsefe (1935), Yusuf Ş erif K ılı cel (Bert-
rand Russell'den): Mistiklik ve Mant ık (1935), Saffet Engin (Berkeley'- 
den): Be ş er! Bilginin Prensipleri Hakk ında Bir Eser ve Hilas İ le Filo-
nos Aras ında Üç Konu ş ma (1935), Ali Haydar Taner (Ernst Haeckel . - 
den): Kühlat ın Muammalar ı  (1935), Hilmi Ziya Ülken (Aristo'dan) 
Metafizik (1935), Mehmet Emin Eri ş irgil: Kant'tan Parçalar (1935), Filo-
zofiye Ba ş langıç (1936), Cemil Sena Ongun: Filozofi (1937), Ismay ı l Hakkı ' 
Baltac ı oğ lu: Felsefe (1938), Nevzat Ayas (Leibniz'den): İnsan Akilesi 
Hakk ında Yeni Deneyi ş ler (1939). 

Yine ayn ı  tarihe kadar felsefe tarihi ile ilgili ba ş lıca yay ınlar aras ı nda 
şunları  sayabiliriz: 

K;rkor Komaryan: Yunan Filozoflar ı  (Frans ı zca metni ile 1854), 
1863 y ı llarında Münif Paş a'nın Mecmua-i Fiinün'da ç ıkan Tarih-i Hü 

kema-y ı  Yunan ba ş lıklı  yaz ı ları , Ş ükrü: Me ş ahir-i Kudema-yi Felâsi-
fenin Mücmel Terceme-i Halleri (1878), Fatma Aliye: Teracim-i Ahval-i 
Felasife (1899), Memduh Süleyman (Alfred Fouillee'den): Tarih-i Fel-
sefe (1911), Bohor Israil (L'abbe Barbe'dan): Felsefe Tarihi, Mehmet 
İ zzet ve Orhan Sadettin (Karl Vorlender'den): Felsefe Tarihi (2. Cilt 
1928), Mehmet Emin Eri ş irgil: Sokrat (1931), Tezer Ta şkıran: Stuart 

38 Bak: Hilmi Ziya tlken, Türkiyede Ça ğ da ş  Dü ş ünce Tarihi, c. D; s. 772-777. 
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Mili (1931), Faika isamettin: Descartes ve Felsefesi (1933), Mustafa 
Namık• Küçük Felsefe Tarihi (1933) ve Eflatun (1933), Saffet Engin: 
Muasır Avrupa Felsefesi (Kant'tan sonra 1933), Hilmi Ziya ülken: 
XX. Asır Filozofları  (1936), Ziya Somar: Al ınan Felsefe Tarihi (1938), 

ve Bergson, Hayat ı , Felsefesi, İ lk Eserleri (1939), Vehbi Eralp: Felsefe 

Tarihi (Alfred Weber'den 1938), Ziyaeddin Fahri F ındıkoğlu: Auguste 

Comte'un Felsefesi (Levy Bruhl'den 1940). 

Bilim Felsefesiyle ilgili Eserler: 

Salih Zeki (Henri Poincare'den)• İ lmin K ıymeti (1915), İ lim ve 

Faraziye (1928), (Alexie Bertrand'dan): Felsefe-i İ lmiyye (1916); Hilmi•

Ziya Ülken (Moritz Schlick'ten): Ilim. ve Felsefe (1934), Sabri Esat 
Siyavuşgil (Ernst Mach'tan): Bilgi ve Hata (1935), Ziya Somar (Reic-
henbach'tan): ilmi Felsefe (1936). 

Ahltıkla Ilgili Eserler: 

Ferid: ilm-i Ahlak (1923); Mustafa Rahmi Balaban: Ahlak (1925); 
Mustafa Namık. Ahlak (1926); Hüseyin Cahit Yalç ın: Ahlak Terbiyesi 

(Emile Durkheime'den L927); Emin Eri ş irgil: Ahlak ve Dinin İki Kay-
nağı  (Bergson'dan 1933); Suut Kemal Yetkin: Etika (Spinoza'dan 
1934); Ahmet Ağaoğ lu: Etika (Kropotki ıı 'den 1934); Haydar Rifat 
Yorulmaz: Epikür'ün Ahlakiyat ı  (1935); Ziyaeddin Fahri F ındıkoğ lu 

(F. Rauh'tan): Ahlak Tecrübesi (1937); Halil Türkmen (Paul Janet'-
den): Aile "Ahlaki Felsefe Musahabeleri" (1937); M.F. Bezirci (Emile 
Durkheim'den): Ahlaksal Terbiye (1938); Mehmet Ali Ayni: Türk Ah-
lakcı ları  (1939); Mustafa Rahmi Balaban (Emile Boutroux'dan): Avrupa 
Medeniyetinin Ahlak K ökleri (1940). 

Estetikle ilgili Eserler: 

Neemeddin: Estetik (1930); Cemil Sena Ongun: Estetik (1931); 
Suut Kemal Yetkin: Sanat Felsefesi (1934) ve (Hegel'den): Estetik 
(1936); Mustafa Nam ık: Bedüyat (1935); M. Adalan: Güzellik (1937); 
Burhan Toprak (Charles Lalo'dan): Bediiyat (1940) 9 . 

Mantıkla Ilgili Eserler: 

Muhittin Mahvi: Mazbatat'ul - Fünun (1873), Ahmet Cevdet: Be-
yan-ül -Ünvan  (1872), Seyyit Abdülzade Mehmet Tahir ve Serkis Orpil-
yan: Dılahzen-al Ulismı  (1893), Süleyman S ırrı : Mantık (1894): 

39 Bütün bu eserler için bak ım ı : Mustafa Nihat ozdn, Son Asır Türk. Edebiyatı  Tarihi, 
s. 392-399. 
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Eblı errnin isagoji'sinin aç ıklama ve çevirileri ile ilgili eserler: Ah-
met Fuat: Miyar- ı  Uhım (Çeviri 1875); Mahmut b. Hasan Ma ğnisevi: 

Mugni't-Tullab (Açıklama 1890), Ali Haydar: Hediyecik 
(Çeviri 1891), İ zmirli Ismail Hakk ı : Miyar-ul-Ukn (Çeviri 1895). 

Gelenbevi Ismail'in Mant ığı , Abdunnffi tarafı ndan Mizan-ul Burhan 
adıyla çevrilmiş  ve açıklanmış tı r. 

Ahdarrnin Süllem'i 1900 yılında Mahmut Nedim taraf ından es-
Sened-ül-Muhkem fi Tercemet'is-Süllem ad ı  ile ve 1899 da Rifat tara 
fı ndan V esilet'ül- İkan adı  ile çevrilmi ş  ve açıklanmış tı r. 

Tanzimattan sonra Osmanh yazarlar taraf ından eski ve yeni etki-
leri yans ı tan bir çok mant ık kitab ı  daha yaz ılmış tır. Bu konuda sözü 
uzatmamak için hepsinin ad ını  vermiyoruz. Ancak Mant ık alan ında da 
eski ve yeni anlay ış  çekişmesi sürmüş tür. XX. Yüzy ıl baş larından sonra 
yeni biçimde mant ık kitaplar ı  yazılmağa baş lanm ış tır40. 

Ancak, burada 1860 da bas ı lan Gallupi'nin Miftah'ul-Funun adiyle 
çevrilen eserinin Avrupadaki yeni mant ık görüş lerini Türkiyeye yans ıtt ı -
ğı nı  belirtelim. Bu arada Ali Sedat' ın Mizan'ul-Ukül fil-Mant ık yel-
Usiil adlı  yap ıtının yeni mant ık anlayışı m yurdumuza getirdiğ ini kay-
dedelim. Ali Sedat' ın yapıtının önemi Rönesanstan sonra Avrupa'da 
mant ık alanında beliren yeni dü şünleri ilk kez yurdumuza yans ı tmas ıd ı r. 
Miftah'ul-Funihı 'da eski ile yeni bir araya getirilmi ş ti. Ali Sedat (1857— 
1900) ise, gerek yukarda ad ı  geçen yap ı t ı  ve gerekse onun özeti olan Li-
san'ul-Mizân (yay ımı  1888) adl ı  yap ıtı nda eski ile yeniyi daha çok uzak-
laş t ırmay ı  ba ş armış tır. 

40 Bu konuda geni ş  bilgi için bak ı nı z: Necati Öner, Tanzimattan Sonra Türkiye'de Ilim 

ve Mantık Anlayışı , s, 12-18, 49-55, 62-86, Ankara 1967. 
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POZ İ Tİ Vİ ST FELSEFE HAREKET İ  

Auguste Comte (1798-1857)'un simgeledi ğ i pozitif sosyoloji anlayışı , 

felsefi pozitivizmden kaynaklan ır. Bu felsefi ekolün kurulmas ında Di-
derot (1713-1784), D'Alembert (1717-1783), Lagrange (1731-1813). 
Turgot (1727-1781) gibi bilginlerin ve dü şünürlerin eme ğ i vardır. Bu 
felsefenin geli ş mesinde gerek müspet bilimcilerin ve gerekse sosyal bi-
limcilerin ortak emekleri önemlidir. Yukarda ad ı  geçen bilginlerden bi-
rincisi edebiyat, ikincisi do ğa, üçüncüsü matematik ve astronomi, dör-
düncüsil sosyal bilim alan ında tanınmış tır. 

Pozitivist dü şünce, dinsel sorunlardan ve metafizik ko şullardan 
kurtulmuş tur. Pozitivist felsefenin kayna ğı  deneyle elde edilen bilim-
lerdir. Do ğa bilimleri örneklerinde görüldü ğü gibi, sosyal alanda da 
ilkeler bulunabilir. Gözlem Yöntemi insanı , doğ ayı  tanımağ a ve ondaki 
yasalar ı  bilmeğe götilrür. Metafizik dü şünce, deney alan ına girmediğ i 
için değişmez yasa de ğ ildir. Pozitivistler olaylar ı  sapta ınakla yetinirler. 
Amaç, doğ ru olan normlar ı  bulmaktır. İ nsan bilgisinin güveneceğ i tek 
ilke gerçekliktir. Bu da deney ve gözlemle elde edilir Metafizik alanda 
herkes için gerçek olan yasalar yoktur. Do ğanın yasalar ını  bulmak, ge-
leceğ e güvenle bakmay ı  ve onu buyruk alt ına almay ı  saklar. Doğ ru bilgi 
teknik gücü geli ş tirir. Felsefi pozitivizm, insanla do ğ a yasaları  arasındaki 
bağ a önem verir. Bu felsefe do ğa yasalar ından yararlanarak kültür ha-
yatının rasyonel olarak biçimlenmesine yard ım eder. Fizik ile kimya 
yasalar ı nın, insan hayat ını  kolaylaş tıran modern teknikte ne kadar etkin 
olduğu ortaya konmu ş tur. Pozitivizm, öteki alanlarda da pratik amaç-
larla kullamlabilir41 . 

1894 de kurulan Servetifünûn Dergisi, Türkiye'de Bat ıya ait müspet 
bilimleri yans ı tmak için yay ın yapar görünmekle beraber gerçekte bir 
edebiyat ve fikir dergisi idi. Recaizade Ekrem'in (1847-1914) Edebi-
yât- ı  Cedide (Yeni Yazı n) akımı , düş ün hareketlerinde de öncülük et-
meğe çabalıyordu. 1896'dan sonra dergi fikir aç ı s ından daha a ğı r bas- 

41 Bak: Hans Freyer, an ılan eser, s. 33-42, 244-248. 
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maga ba ş lad ı . Bu akını , edebiyatta pozitivist sanat felsefesine dayan-
mayı  yeğ ledi. Bu s ı ralarda Tevfik Fikret'in (1867-1915) de ünü yay ı l-
yılmış tı  Servetifünün yazarlar ı , edebiyat ve düşünceyi birlikte yürüt-
tüler. Sanat için sanat kuram ını  benimsediler. Derginin belli ba ş lı  yazar-
ları  arasında Hüseyin Cahit Yalç ın (1874-1957), Mehmet Rauf (1874— 
1932), Cenap Ş ahabettin (1870-1934), Kadri, Cavit ve Ahmet Şuayıb 
(1876-1910) vard ı . Bunlar içinde felsefe aç ı sı ndan en güçlüsü Ahmet 
Şu arb't ı r. 

Ahmet Ş uay ıb, Istanbul'da do ğup büyümüş  ve Hukuk Fakültesin-
de okumu ş  tur. Bir süre Servetifününda yaz ı  yazmış tır. İkinci Meş ruti-
yet ba ş larında Cavit ve R ıza Tevfik'le birlikte (Ultim- ıı  Ictimaiye ve 
İktisadiye) Dergisini ç ıkararak felsefi çalış malara ağı rlık verdi. Yaz ı -
ları nın bir bölümünü (Hayat ve Kitaplar) adl ı  yapı tında yayımladı . Onun 
Hippolyte Taine (1828-1893) hakkında yayımladığı  yaz ılar ilginçtir. 
Ahmet Ş uayıb bu yaz ılarında sanat felsefesini a şı p pozitivizmin köklerine 
ve kurulu şuna kadar inmiş tir. Taine'i tarihçi, düşünür ve toplumbilimci 
yönleriyle incelemiştir. Onun düşünlerinin çözümlemesini yaparken 
ele ş tirilerde de bulunmu ş tur. Taine'nin ça ğ rışı mcı lığı na ve pozitiv*st 
düşüncesine karşı  koyan Emile Boutroux ve Bergson'dan söz etmi ş tir. 
Ribot'nun Taine'in izinden giderek deneysel psikolojiden söz etti ğini 
kaydetmiş tir. Toplumbilim alanında Durkheim (1858-1917)'in realist 
görüş ünün ve Gabriel Tarde (1843-1904)' ın nominalist görü şünün Taine'i 
geride bıraktığı nı  yazm ış tır. Bu iki toplumbilim görü şünü Türkiye'de 
ilk kez belirtmesi aç ısından da Ahmet Şuayıb'ı  takdirle kaydetmek ge-
rekir. Ahmet Ş uayıb, bir yandan Servetifünfin'da Taine'i tamt ırken 
öbür yandan onunla yetinmenin do ğ ru olmadığı nı  belirtmiş tir. Metafi-
zik görüş lere kat ılmayan Ahmet Şuayıb, Hayat ve Kitaplar adl ı  eserinin 
önsözünde hangi kaynaklardan yararland ığı nı  da belirtmi ş tir. 

Ş imdi biraz da Ahmet Şuayıb' ın üzerinde durdu ğu Taine'i tarnya-

yalun: 

Hippolyte Taine (1828-1893) sanat eserlerinin belli ko şulları  ve de-
ğ iş mez yasalar ı  olduğuna inanmış  bir düş ünürdür. Ona göre, bir sanat 

eserinin oluşumunda ba ş lı ca ş u etkenler vard ır. 

1—Sanat eserini do ğuran doğal ve sosyal çevre. 

2— Sanatın oluş mas ına etki yapan kal ı n/illa ilgili öğ eler. Her ırkın 
kendine göre özelli ği sanatta görülür. 

3—Tarihin gelişmesine tan ık olan zaman. 
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Taine'e göre nas ıl her iklimin çeş itli özellikleri varsa, her do ğ al 
çevrenin de kendine özgü sanat özellikleri vard ı r. Deniz kenar ından yük-
sek dağ lara doğru gidildikçe bitki örtüleri değ iş ir. Bunun gibi, çevreden 
çevreye de sanat eserlerinin özellikleri ba ş ka başka olur. 

Sosyal çevre de sanat ın karakterini belirlemede etkendir. 

Taine'e göre ırkın da sanat eserinin olu şumunda etkisi vard ır. At 
ve boğa çeş itleri olduğu gibi, insanların da türleri vard ır. Her ırkın ken-
dine özgü özellikleri bulunur. Bu özellikler sanat eserlerine yar ı sı?. 

Bir sanat eserinin meydana geli ş inde, zaman etkeni ıı in önemini de 
hesaba katmak gerekir. Her sanat eseri, tarihin olu şumundan az çok 
etkilenmiş tir. Daha önceki sanat u ğ raş ları , daha sonrakiler üzerinde bir 
takım izler b ırakır Sanat eserleri bo ş  bir alan üzerine de ğ il, daha önceki 
sanatlar ın izleri üzerinde geli ş ir. 

Yunanistan' ın eski tarihine bakılırsa devamlı  tehdit altında kaldığı  
görülür. Bu nedenle, site devleti dönemlerinde Yunanl ılarda bedenin geli ş -
mesine önem verilmiş , bunun sonucu olarak da heykelcilik geli ş miş tir. 

Ortaçağda dinsel hayatın gereğ i olarak fizik ötesi dü şünceler çok 
iş lenmiş tir. Korku ve hayal gücünün a şı rıhğı  katedrali do ğurmuş tur. 
Kiliseye giren kimse metafizik ac ıyı  duyabilir. Kilisenin içi so ğuk bir 
gölgeye büründüğünden insan içe dönük hüzünlü bir ruh halini ya şaya-
yabilir. XVII. yüzyılda soyluların ağı r baş lı  yaş antıları  ve davram ş  
kuralları  trajediyi ve büyük saraylar ı  doğurmuş tur. XIX. yüzy ılda ise 
tutkuların büyüklüğü, doymayan ruhsal açl ık ve tedirginlik, musikinin 
geli şmesine neden olmu ş tur. Çünkü musiki s ını rsız ve kanunsuz duygu-
ları  iş lemekte güçlü bir sanat türüdür. 

Taine'e göre büyük sanatç ı , konusunun ana karakterini eserinde en 
iyi gösteren kimsedir. Her nesnenin bir ana karakteri vard ır. Sözgelimi 
aslanın ana karakteri etobur olu şudur. Sanat ı n amacı  konusunun ana 
karakterini açığ a çıkarmakt ır. Sanatç ı  bu amacı  gerçekle ş tirmek için 
düş üncesinde yarataca ğı  eserin oranlar ını  değ iş tirir. Kendi ustal ığı na 
göre ana karakteri yans ıt ır. 

Demek oluyor ki Taine'e göre bir sanat eserinin de ğ eri, her ş eyden 

önce ana karakterin gösterilmesi derecesine ba ğ lıdır. Ayrıca sanatın 
değ erlendirilmesinde, karakterin iyilik yapma derecesi ve eserdeki bütün 
öğelerin ayn ı  noktada toplanma derecesi de hesaba kat ılmalıdır42. 

42 Bak. Cemil Sena, Estetik. s. 56-57, Istanbul, 1972; Suut Kemal Yetkin, Estetik Dokt-

rinler, s. 194-206, Ankara 1972. 
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Taine'e göre ana karakter bir nesnedeki en az de ğ iş ken özelliktir. 
Sözgelimi bir bitkide, boy ve büyüklük onun yap ısından daha az 

Yerdeki bezelye ve havadaki akasya baklagillerin özelli ğ ini taşı r. 

Kısacık buğday da yüksek bu ğdaygillerdendir. Normal ildimdeki küçük 
eğreltiotu, tropik iklimlerde büyük a ğaç olmu ş tur. Oinurgal ı  hayvanlarda 
memeler, öteki organlar ın kullanış  ve düzeninden daha temel özelliktir. 

Taine'e göre sanatç ı  eserinde tiplerin iyilik yapma ve yararl ı  olma 
özelliğ ine de dikkat etmelidir. Ayr ıca eserinde etki yapacak ö ğ eleri'ne 
değ in çok kullanıp bir noktada toplarsa o derece ba ş arı lı  olur. Edebiyat 

eserlerinde karakterler, durumlar, olaylar, usl ıı p ve eylem uyu ş tukça 
başarı  artar43 . Görülüyor ki Taine sanatta bir türlü determinizmi be-
nimsemi ş tir. Sanatç ının yaratı cılığı na gereken de ğeri vermemi ş tir. Sanat ı  
çevre, ı rk ve zaman gibi etkenlerin olu ş turduğunu ileri sürerek, belli 
ş artlar ın belli sanatlar ı  doğuraca ğı nı  savunmu ş tur. 

Sanatç ıya âdeta, yarat ılacak eserde temel karakterleri göstermek 
ve oranlar ı  değ iş tirmek kalmış tır. Ahmet Ş uayıb, Taine'in bu görüş le-
rini Hayat ve Kitaplar adl ı  eserinde uzun uzun anlatm ış tır. Ayrıca 

onun felsefesine de geni ş  yer vermi ş tir. Kimi zaman Taine'in düşünce-
lerine kat ı lmamış , kendi görüş lerini açıklam ış tır. 

Ahmat Ş uayıb, Taine'in görü ş lerini ş öyle ele ş tirmiş tir44 : 

Bu görüş  A. Comte'un pozitivizminin edebiyata ve sanata bir türlü 
uygıdamşı dır. Ancak Şuayıb, "edebiyat toplumun ifadesidir" yarg ısmı  
kuşkulu karşı lamış tır. Ona göre, ilkin hangi edebiyat ın söz konusu ol-
duğunu saptamak gerekir. Her ça ğda bir kaç türlü edebiyat ak ı mı  geli ş -
nı iş tir. Taine, yaln ız büyük yazarlar ı  dikkate almış tır. O ele ş tirisini ya-

parken tarih etkenini gözönüne almam ış t ır. Tarihsel aç ı dan ula şı lan 
ortamla, yaz ın açısından ulaşı lan en yüksek düzey ayr ımlı dır. Kal!~ 
konusuna gelince, ayn ı  türden karakter ta şı yan bir ırk bulmak güçtür. 
Antropoloji, eski zamanlardanberi ırkların birbirine karış tığı nı  göster-
miş tir. Uygarlıklar çe ş itli ulusların katkılariyle meydana gelmi ş tir. Uy-

garl ıkların geliş mesinde türlü türlü ö ğeler vard ır. 

Taine'e göre, sanatç ının yetişmesinde çevrenin ve co ğ rafi ko şullar ı n 

önemi çoktur. Ahmet Ş uayıb bu düşünceyi de ku şkulu karşı lamış t ır. 

Ahmet Şuayıb, Taine (1828-1893)'i bir filozof olarak da anlatma ğ a 

çalış mış t ı r. Bunu yaparken, XIX. Yüzy ıldaki Spiritualisme'den söz 

43 Bak. Alfred Fouill4e, Histoire de la Philosophie, s. 494-504, Paris (tarihsiz): Suut Ke-

mal Yetkin, anı lan eser, s. 203-313. 

44 Bak. Ahmet Ş uayıb, Hayat ve Kitaplar, 51-140, Istanbul 1329. 
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etmiş tir. Sonra Pozitivist felsefeye de ğ inmiş tir. A. Comte'un Üç Hal 
Yasas ı 'nı  açıklamış tır. Böylece felsefenin, fizik ötesi sorunlardan uzak-
laş tığı nı  anlatmış tır. Pozitivist dü şünürler, insanlığı n tarihsel evrimini 
yöneten doğ al yasalar ı  inceliyerek sosyal ve siyasal alanda da bilimsel 
zihniyete ula şı lmas ını  sağ lamış lard ı r. 

Ahmet şuayıb, insanın, eşya= özünü ve ne olduğunu bilmediğ ini 
kaydetmi ş tir. Duyundarla ancak olaylar aras ındaki bağ ları  bildiğ imizi 
söylemi ş tin. Süje ve Obje olaylar ın iki görünüşüdür demi ş tir. Ona göre 
"ben" olaylar ın bilinçteki bile ş imidir. Obje ise olayların dış taki bileş i-
midir. İnsan ve doğa için aynı  yöntem uygulanabilir. Her ikisi de gözlem 
yolu ile incelenip çözümlenebilir. Olaylar saptanabilir. Bunlardan tü-
mevarım yolu ile genel ilkeler ç ıkarılabilir. Böylece çöziiııı le ıne sentezle 
tamamlamr. Bu i ş lemler yap ılırken, yapaca ğı mı z ş ey duyumlarımı zı  
daha canl ı  tutmakt ı r. Sonuca varmak için ba şka araç yoktur. Pozitivizm, 
insanı  determinizme götürür. Gördü ğümüz evren kimi yasalara ba ğ lıdır. 
Doğada her ş ey belirli ve gerekli (Determine) dir. Her olay ın bir yasası  
vard ır. Özel yasalardan genel yasalara do ğ ru gidildikçe, evren determi-
nizmin yani gereklili ğ in egemen oldu ğu anla şı lır. Bilimin amacı  bu yük-
sek yasaya ula ş maktır. Böylece evrenin birli ğ i keş fedilmiş  olur. Ancak, 
evrenin amac ım açıklayan nedenleri bilemiyoruz. Bu amac ı  ve nedenleri 
duyumlarımızla bilemeyiz. Taine'e göre de, yeryüzünde belli kurallara 
göre olaylar düzenli bir biçimde geli ş ir. Bilimsel gelişmenin temeli de-
terminisme'dir. 

Ahmet şuayıb, positivizmin ve determinizmin temel ilkelerini Tür-
kiye'de aç ı ldamağa çalış mış tır. Taine'in, Claude Bernard (1813-1878) 
gibi determinizmi benimsediğ ini söylemiş tin. Ayrıca bu felsefenin şu üç 
görüşüne yer vermi ş tir. 1— İnsana atalar ından kalan özel yap ı . Bu 
demektir ki kal ıtım insanı  etkiler ve insan ın seçme gücüne pek az yer 
bırakır. 2— Bedensel ve dü ş ünsel eğ itimin kiş isel özgürlüğe büyük et-
kisi vard ır. 3— Memleket, iklim ve fiziki ko şullarla töreler ve kurumlar 
gibi sosyal çevre kiş iyi etkiler. 

Ahmet Ş uayıb, positivizmden kimi noktalarda ayr ıldığı nı  göster-
mekle birlikte, Fouillee ve Guyau aras ında eklektik bir yol aram ış , ayrıca 
determinizmle özgürlük aras ında sentez yapma ğa çahş mış tır. Genç 
ya ş ta öldüğünden görüş lerini olgunlaş tıramamış t ır45 . 

45 Bak: Hilmi Ziya Ulken, Türkiyede Ça ğdaş  Dü şünce Tarihi, e. I, s. 218-228. 
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MATERYAL İ ST FELSEFE 

Osmanlıların son zamanlar ında materyalist felsefeyi Türkiye'de 
yaymak isteyenlerin ba şı nda Baha Tevfik (1881-1914) vard ır. Baha 
Tevfik, Izmir'de doğ mu ş  ve Istanbul'da Mülkiye Mektebini bitirmi ş tir. 
1908 yı lında yayın yapmağa baş lad ı . Yap ı tlariyle, gazete ve dergilerde 
çıkan yaz ılanyla yeni bir dü ş ün çığı rı  baş latt ı . Yaln ız Bat ı  kültürünü 
iyi bilirdi. Çali ş ma arkada ş ları  aras ında Ahmet Nebil, Süleyman Mem-
duh, Naci Fikret ve Faik Ş evket vard ı . Baha Tevfik iyi bir polemikçi 
idi. Çattığı  kimselere sert hücumlar yapard ı . Ancak onun yaz ılarında 
düşün tohumları  ağı r basard ı : Felsefe alan ındaki faaliyeti dikkati çekti. 
"Teceddüd-i Ilmi ve Felsefi Kütüphanesi"ni kurdu. Felsefe-i Ferd, Te-
ceddüd-i İ lmi ve Edebi, Feminizm , Psikoloji gibi yap ı tları , kurduğu kü-
tüphane yay ınları  aras ı ndad ı r. Ernest Haeckel'den "Kâinat ın Muam-
malar ı" adl ı  yapı tı  çevirerek felsefe dergisinde yay ımladı . Louis Büch-
ner'in "Madde ve Kuvvet" adli yap ıtının çevirmeni Baha Tevfik'tir. 
"Hassasiyete Dayanan Ahnk" ı  yayımlayan da yine odur. Onun ç ıkard ı -
ğı  "Felsefe" dergisi, Türkiye'de bu adla ç ıkan ilk yay ın organ ı d ır. Baha 
Tevfik iyi Frans ı zca bilirdi. Adı  geçen dergide bir felsefe dili yaratma ğa 
çalış tı . Do ğumın kültürünün duraklad ığı , Batının ise felsefe sayesinde 
ilerlediğ i görüş ünde idi. Ona göre bilim ve tekni ğ in varamadığı  alana 
felsefe denir. Şu halde, diyordu bugünün bilim ve tekni ğ i dünün felse-
fesidir. Felsefe, bilim ve teknikle kayna ş mış t ı r. 

Felsefeyi, bir yönden ba ş ka bir yöne geçme yetene ğ inde aramal ı dı r. 
Bilimci olmayan, filozof olamaz. Ona göre bizde felsefenin kaynaklar ın-
dan biri tarikatlar ve dolay ısiyle tasavvuftur. Oysaki gerçek felsefe müs-
pet bilimle kaynaş arak geli ş ir. 

O, R ı za Tevfik ve Ş ehbenderzade Ahmet Hilmi'yi yermi ş , Faz ıl 
Ahmet'le Suphi Ethem'i ö ğmüş tür. Yaln ı z materyalist felsefeyi benim-
seyerek müspet bilimlerin yöntemini savunanlar' filozof saym ış tı r. 
Böylece felsefeyi tek aç ı dan yorumlama yamIg ı s ına düşmüş tür. 

60 



Baha Tevfik, çağdaş lar ına hücumda kimi zaman ileri gitmekle \ bir-
likte, Ülkemize yeni felsefi sorunlar getiren dü şünürdür. Kimi zaman 
düş iiniirlerin ad ım yanlış  okuduğu olmuş tur. Örneğ in Hume'un (1711- 
1776) ad ını  "Hu-me" diye okuyup yazm ış tır. Onun bir özelliği de kim-
senin sözünü etmeğe yanaşmadığı  materyalizmi Türkiye'de tamtmağa 
çalış masıdır. Bu felsefeyi, yani materyalizmi benimsedi. Felsefenin daima 
bilim ve teknikle belirlenece ğ i görüş ünde idi. Bu nedenle felsefe gelece-
ğ in bilimidir diyordu. Tıpkı  bugünün bilim ve tekniğ i dünün felsefesidir 
dediğ i gibi. Ona göre her ulusun bir felsefesi, ahlak ve töresi vard ır. 
Ancak bunları  düzeltmeli ve olgunlaş tırmand ır. Çağdaş  kılmalıdır. 

Baha Tevfik, felsefenin iki ilkesi oldu ğunu söylemiş tir: 1- İyi ve 
doğ ru dilş ünebilmek. 2- Düş üniildüğü gibi davranmak. Demek ki mant ık 
ve ahlak ona göre felsefenin ana ilkeleridir. 

Baha Tevfik metafizi ğ i gereksiz bulmu ş tur. Milliyeti, ulusun be-
ğenilen karekterini diriltmek ve ya ş  atmak olarak anlam ış tır. Ulus ha-
yatında be ğenilmeyen yünlerin ise, ortadan kald ırılmasını  önermiş tir, 
Örneğin akıncılık, göçebelik, ticarete de ğer vermeme, faizi haram say-
ma gibi. Bunlar, dün gerekliydi, ancak bu gün için kusurdur, demi ş tir. 
Ona göre dünkü ulusculuk anlayışı n] bugün diriltmek yarının felâketini 
haz ırlar. Esldnin kötü ve yarars ı z alış kanlı kları nı  ulusçuluk sananlar 
uygarlığ a engel olmuş lard ı r. Ulusçuluk dünün diriltilmesi değ il, ulusal 
özellik kazamnad ı r. Bu da bireysel özelliklerin bir toplam ıdır. Bireysel 
özellik, özgürlük, düşün bağı msı zlığı  ve kiş isel giriş inde gelişir. Bu ne-
denle her türlü tek yönlü yönetimden kurtulmak gerekir. Ulusçuluk da 
tek yönlü bir yönetime özenmedir. Do ğ ru olan ulusçuluk ise, zaman ın 
gereksinmelerine uygun olan dü ş ün ve ideallere ula ş mak için çalış maktı r. 
Bu nedenle ulusall ık yerine ideali yani mefkareyi kullanmak daha ye-
rinde olur. Türklük ancak idealle kurtulur. Bat ıldaşmak, uygar ve ileri 
olmak demektir. Ulusalhğı mı zı  bu ideale ula ş tırmağa çalış mak gerek-
lidir. Baha Tevfik'in ulusalhk hakk ındaki düşüncesi böyledir. 

Bu diiş ünürümüz ahlak hakk ında da fikir yürütmü ş tür. Ona göre 
ahlak iyi ve kötüyü bilmek anlam ında açıklanamaz. İ nsanlar için de ğ iş -
meyen fizikötesi iyi ve kötü yoktur. O halde ahlak fizikötesi kurallar ın 
saptadığı  iyi ve kötü anlay ışı nın bilimi değ ildir Ahlak bilimi, iyi kabul 
edilen davran ış ları  yapma ve kötü sayılan davranış lardan kaçma yol-
larını  gösterir. Baha Tevfik uygulama alan ında insan iradesinin gücüne 
önem verir. Ahlak, bir kuram de ğ il, bir davranış  bilimidir. Düş ünce 
v e davran ışı n uyuş umunu konu edinen bilimdir. 
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Baha Tevfik, Eflatun ve Muyiddin adli bir yaz ı  da yay ımlamış t ır. 
Her iki filozof aras ında yakınlık görmüş tür. Batının Yunan felsefesin-
den yararland ığı nı , Doğunun ise kader ve ölüm konular ına daldığı nı  
belirtmiş tir. 

Baha Tevfik, "Hakiki Gericiler ve Avrupahla ş mak" adlı  yazı sında 
bat ıhla şmanı n ulusallıktan uzakla ş mak demek olmad ığı nı , gerçek bat ı -
hlaş manın hak ve ödev bilincine ula ş mak olduğunu belirtmi ş tir. Özgür-
lük ve adalet gibi kavramlarm kötüye kullan ı lışı ndan yakınmış tır. 

Düşünürümüz, çe ş itli yazılarında siyasi iki yiizlülü ğü, yanlış  inanç-
ları  ve evlenme törelerini ele ş tirmiş tir. 

Baha Tevfik, XIX. Yüzy ı lın biyolojik ve evrimci materyalimizmini 
savunmu ş tur. Bu materyalizm, Cabanis (1757-1808), d, Holbach (1723— 
1789), Helvetius (1715-1771), La Mettrie (1709-1751), d' Alembert 
(1717-1783) ve Diderot (1713-1784)'nun dü şünlerinde görülen meka-
nist materyalizm de ğ ildir. İ ngiliz deneyicili ğ i ve Alman idealizmi kar-
şı sında gerileyen mekanik materyalizm, XIX. Yüzy ı lın ikinci yarı sında 
yerini biyolojik ve evrimci materyalizme b ırakm ış tır Lamarck (1744— 
1829) ve Darwin (1809-1882) bu materyalizmin ba şı nda gelir. Bu akl ın-
da yer alanlar aras ında Karl Vogt (1817-1895), Moleschott (1822-1893), 
L. Büchner (1860-1917), E. Haeckel (1834-1919) ve Fritz Müller (1821— 
1897) gibi bilginleri ve dü şünürleri sayabiliriz. Bu ak ım, Hegel (1770— 
1831) okulunun sol kanad ı  sayı lır. Diyalektik Materyalizm, sonradan 
evrimci m.ateryalizmden ç ıkan yeni bir ekoldür. Bunda Hegel felsefesi 
etkili olmu ş tur. Evrimci materyalizm, Lamarck ve Darwin kurumlar ının 
yeni kanıtlarla desteklenmesi ve Hegel felsefesinin çözülmesi üzerine 
XIX. Yüzyıhn ikinci yarı sında geliş ti. Bunda biyoloji ve embriyoloji bi-
limlerinin gelişmesinin büyük etkisi vard ır. Bu bilimlerden birincisi öte-
denberi canlı ların yeryüzünde geçirdi ğ i biçim değ iş mesini, ikincisi ise, 
bir canlının ana karn ında do ğuncaya kadar geçirdi ğ i evreleri konu edin-
miş ti. Bu iki bilimin do ğu şu ve geliş mesi, ayr ıca hayvan ve insan tür-
leri aras ındaki ilginin ara ş tırılması  felsefeyi etkiledi. Böylece evrimci 
materyalist felsefe do ğdu. Bu felsefenin görü ş lerinden Türkiye'de 1908 
yılından sonra söz edilme ğe ba ş landı . Ancak, Ernest Renan ve Emile 
Boutroux XIX. Yüzy ı lın sonlar ında biyoloji hakkındaki varsay ım. ve  
kuramlardan ku şku duydu. Çünkü, görelilik (izafiyet) kuranundan söz 
edilmiş  ve elektrik üzerinde ara ş tırmalar yap ılmış tı . 1905 yılında Eins-
tein ve ondan bir kaç y ıl önce de Planck' ın kesintili bir enerji hakkındaki 
görüş leri, fizik hakk ındaki eski düşünceleri de ğ iş tirdi. Ancak, 1908— 
1910 y ı llarında Türkiye'de yazarlar ve dü şünürler bu geli ş meler üzerinde 
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durmuyorlard ı . Otuz, kırk yıl önceki fikir alumlar ı  ile uğraşı p onları  
aktarıyorlard ı . Baha Tevfik de bunlardand ır. Suphi Ethem, Türk ev-
rimcilerinden olup, Selanik'te ç ıkan Genç Kalemler Dergisinde yaz ılar 
yazmış tır. Felsefe Dergisinde de Suphi'nin yaz ıları  görülmştür. Bir ara 
Lamarckizm ve Darwinizm adli yap ıtları  çıkard ı . Memduh Süleyman, 
Darwinizm hakk ında eleş tiri gözü ile bir küçük kitap yay ımladı . Ayrıca 
Hartmann'm Darwinizm adl ı  yapı tını  Türkçeye çevirip bast ı . Darwin, 
seçkinle ş me yani seleksiyon için üç ilke saptam ış tı : 1— Değ işme gücü, 
2— Soya Çekme, 3— Varl ık için sava ş . Hartmann ad ı  geçen yap ıtında 
Darwin'i ele ş tirmiş tir. Darwin'in kendi koydu ğu ilkelere kimi dü şün-
celerinde ters dü ş tüğünü belirtmiştir. 

Bizim sözkonusu olan düşünürümüz Baha Tevfik, psikoloji ile de 
uğ raşmış  ve bu konuda Ahmet Nebil ile birlikte bir eser yay ımlamış tır. 
Ayrıca, Felsefe Mecmuas ında, Kant hakk ında bir inceleme yayımladı . 
Onun felsefe tarihine dair bir incelemesi de vard ır. Ayrıca Alfred Fouil-
lee'nin Felsefe Tarihi'ni Türkçeye çevirdi. Onun Büchner'den Madde 
ve Kuvvet adli çevirisi Istanbul'da derin yank ılar yaptı . Bu yapı t, spi-
ritüalist felsefeyi tutanlar ı  da islamcılar' da tedirgin etti Çünkü ad ı  geçen 
yapıt, materyalizmi bütün kamtlarlyla içeriyordu. Do ğaldır ki, spiri-
tualist felsefeyi tutanlar, çürük bulduklar ı  bu felsefeyi yani materyalizmi 
eleş tirdiler. Baha Tevfik bir felsefe sözlü ğü meydana getirme ğe de ça-
lış tı . Ancak bunu tamamlayamad ı . Felsefeyi halka yaymak için çabalar 
harcad ı . Felsefe dersleri yazmaya çal ış tı  Ahmet Nebil ve Memduh 
Süleyman'la Nietzsche (1844-1900) adli küçük bir eser yay ımladı . Baha 
Tevfik, Do ğunun yani Islam aleminin vandet-i vücild biçimindeki pan-
teizmine kar şı , vandeti meveat dediğ i materyalist felsefeyi savundu. 
Buna, Tanrım Pan-naturizm de denebilir. Sonunda 34 ya şı nda iken 
hayata gözlerini yumdu46 . Felsefesi Türkiye için yeni, temelde ise 
ruhçuluğu eksik b ırakma bakımından yetersizdi. 

1919 y ıllarında sosyalizm faaliyetlerinin Türkiye'de eskiye nisbetle 
hı zlandığı  görülür. Kurtulu ş  Dergisi etraf ında toplanan gençler vardı . 
Bu dergide ressam Nam ık Ismail'in Sanat ve Sosyalizmi ç ıktı . Ticaret 
Mektebi öğretmenlerinden Vehbi, Kurtulu ş  Dergisinde sosyalizmle 

yazı lar yazdı . Ismail Hakk ı  ise aynı  dergide "yasa aç ı sından e ş itsin 
dediğ imiz insanlar açhktan ölüyorlar" diyordu Kimi din adamlar ında 
görülen sosyalizm e ğ ilimi Kurtuluş  Dergisine de yans ıyordu. 20 Ka- 

46 Bak: Hilmi Ziya Iilken, Türkiyede Çağdaş  Düşünce Tarihi, e. I, s. 365-387. Baha 
Tevfik, Teceddüd-i Ilmi ve Edebi, Teceddüd-i Ilmi ve Felsefi Kütüphanesi, say ı : 3, s, 24-77, 
Osmanl ı  Ş irketi matbaas ı , (tarihsiz). 
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sım 1919 tarihli Dâru'l-Hikme adlı  yazıda İ slâmiyetin kapitalizmden çok 

sosyalizme yak ın olduğu belirtilmiş tir. Diyalektik materyalistler ise, 
1920 yılında Aydınlık Dergisini ç ıkardılar. Mütareke y ıllarında bunlar ın 
taraftarlar ı  çoğ aldı . Dergi 1925 y ı lına kadar ç ıkarıldı . Ş efik Hüsnü ba ş -
kanlığı ndaki materyalist örgüt mensuplar ı , siyasal nedenlerle mahkûnı  
edildi. Örgüt üyelerinden Sadrettin Celal hapiste iken Milli E ğ itim Ba-
kanlığı na bir rapor verdi. Bunun üzerine kendisi 1926 da serbest b ırakıldı . 
Ayd ınlık Dergisi etrafında toplananlarla, Anadolu Dergisinde vatan 
kavram ını  savunanlar aras ında düşünsel tart ış malar da yap ılıyordu. 

Tarihi Materyalistler bu s ıralarda s ınıf inkilab ı  yapmak istemi ş ler, 
sürekli devrimi ye ğ lemi ş ler, tart ış malar açmay ı  ve kış kırtmayı  uygun 
bulmuş lardı . Komünist beyannamesindeki görü ş leri benimseyen bu ilk 
diyalektik materyalistler, i ş çiler ve orta s ı nıf aras ında kimi yandaş lar 
da buldular. Mütareke y ıllarının karışı k havas ı  da bunu kolaylaş tırd ı . 
Ancak, bu s ıralardaki materyalist yay ınların bir bölümü yasalarla izin 
verilmiş  dergilerle, öteki bir bölümü ise komünizmi öngören gizli yay ın-
larla yap ı lıyordu. Kurtuluş  ve Ayd ınlık Dergilerinin ç ıkmasına izin 
verilmiş ti. Gizli yayınlar ise, yasalara ayk ırı  oldu ğu için koğuş turul-
muş tur. 1926 ile 1931 aras ında bu yayınlar durdu. 1931 de Ş evket Sü-
reyya (1897-1976) İ smet Pa ş a'n ın devletçi görüşünü savunan ideolog 
sıfatıyla Kadro. Dergisi'ni ç ıkardı . Kadro ilk say ı sında, bir yandan ulu-
sal görüşü savunuyor, öbür yandan Marksist kavramlardan da yarar-
lanıyordu. Kadro'yu ç ıkaran yazarlar aras ında, Ayd ınlık Dergi'si ku-
rulundan Vedat Nedim, Burhan Asaf Belge ve İ smail Hüsrev vard ı . 
Dergah Dergisi'nin eski yazarlar ından Yakup Kadri (1889-1974) de 
Kadro'nun imtiyaz sahibi idi. Kadro Dergisi görü ş ünü ş öyle aç ıklamış tı : 
"Türkiye bir inkılab içindedir. İnkılab durmad ı . Bugüne kadar geçir-
diğ imiz hareketler onun yaln ı z bir a ş amas ıdır. Bu inkilab aş amas ı nda 
kalsayd ık amaca ula ş amazdık. İnkılab henüz son sözünü söylemedi. 
İnkı lab ımı z derinle şme ve geniş leme yönündedir". Kadro, güdümlü 
ekonomi görüşünü benimsemiş ti. Atatürk İnkı lablarını  savunuyor, 
aynı  zamanda materyalist terminolojiyi kullan ıyordu. 

Türkiye'de daha sonraki y ı llarda, diyalektik materyalizmi savu-
nanlar yayınlarına devam ettiler. 1937 de Hikmet K ıvılcım, "Marksizm 
Kalpazanlar! Kimlerdir" adl ı  eserini yayımladı . Ş evket Süreyya'n ın kad-
ro hareketine kar şı  çıktı . Haydar Rifat 1933 den ba ş lıyarak Marksizmle 
ilgili çeviriler yapt ı . 1935 de Sabiha Zekeriya Sertel, August Bebel'den 
(1840-1913), Kad ın ve Sosyalizm'i Türkçeye çevirdi. Kerim Sadi de 
gerek kapitalistleri, gerek sosyalistleri ele ş tiren yaz ılar yazd ı . Diyalek- 
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tik Materyalizmle ilgili yay ınlar daha sonraki y ı llarda da devam etti. 

Bu yayınlar hakkında, genellikle güncelli ğ ini korudu ğu ve yazarlar ının 

bir bölümü sağ  olduğu için, araş t ırmay ı  gelecek ku ş aklara b ırak ıyoruz47 . 

Ancak ş u kadar ını  belirtelim ki, materyalizm sorunlara tek yanl ı  bakan 

ve insanın ruhsal yönünü küçümseyen yetersiz bir felsefedir. 

47 Bak: Hilmi Ziya 'ülkem ayn ı  yap ıt, e. H, s. 628-636. 
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MEHMET IZZET VE FELSEF/ IDEAL İ ZMI 

Mehmet İ zzet 1891 de Istanbul'da do ğdu. Galatasaray lisesinde 
okudu. Sorbonne Üniversitesinin Felsefe Bölümünü bitirdi. 1919 da 
Darülfünûn'da felsefe ö ğretmenliğ ine atand ı . Aym y ıl Mülkiye Mek-
tebinde de Frans ızca öğ retmeni oldu. Yap ıtlariyle ve Hayat Dergisin-
deki yaz ı larıyla tanınd ı . Lösemiden 1930 da Berlin'de öldü. 

Mehmet İ zzet'in kimi zaman alayc ı , kimi zaman da ülkemizdeki 
moda akımlar karşı sında şüpheci bir hali vard ı . Öğ rencisi Hilmi 
Ziya Ülken'in anlatt ığı na göre ş öyle söylemiş tir: "Bu yeni ak ımlar göz 
kamaş tırıyor, fakat modas ı  geçecektir. Felsefede önemli olan dü şün 
tarihi gelene ğ ine bağ lı  yap ı tlardır. Onları  okuyup''' Ö ğ rencisine böyle 
söyleyen Mehmet İ zzet ayr ı ca Benedetto Croce'yi (1866-1952) ve Ja-
mes Mark Baldwin'i (1861-1934) okumas ı nı  sağ lık verdi. Dü şünürümü-
zün yaş adığı  s ıralarda ülkemizde tutunma ğ a baş layan Gökalpç ılığı , 
çe ş itli felsefi ak ımlara kat ılanlar ele ş tiriyordu. Tarihi materyalistler 
Gökalp' ın sosyal spritualizmine, içtimai mesleki savunanlar onun zi-
hinci ve soyut sosyoloji görüşüne ve memleketçili ğ i savunanlar da Tu-
ranc ılığı na kat ılmıyorlard ı . Böyle bir ortamda Mehmet İ zzet, Bat ı  fel-
sefesinin klasik geleneklerine ba ğ lı  kalarak, bir tür felsefi idealizm yapt ı . 

Mehmet İ zzet'in ba ş lı ca eserleri şunlard ır: 1— Milliyet Nazariyeleri 
ve Milli Hayat (1923). 2— Yeni İçtimaiyyat Dersleri (1927). 3— Ahlak 
Felsefesi (yazar bunu yay ımlıyamamış tır. Ancak dergilerde bu kitab ın-
daki görüş leri aç ıklamış tı r). 

Mehmet İzzet'in, Zenon ve Izinden Gidenler (Bilgi Dergisi, c. I, 
Say ı  2) adlı  yazı sı  yanında Ictimaiyyat, Muas ır ve Büyük Adamlar adl ı  
üç yaz ısı  da felsefi aç ı dan çok önemlidir. (Edebiyat Fakültesi Dergisi, 
Yıl II, Sayı  6, Yıl III, Sayı  1; Yıl III, Say ı  2-3). 

Mehmet İ zzet'in çe ş itli dergilerde daha bir çok yaz ıları  çıkmış tı r. 
Ayrı ca çe ş itli çevirileri vard ır: 1— Ameli Ahlak (Abel Rey, 1919). 2— 
Nazari Ablak (Abel Rey, 1920). 3— İ ctimaiyyat Dersleri (Hesse et Cleyz 
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1924). 4— Kant' ın Amen Felsefesi (ta ş basmas ı  1919). 5— Felsefe Tarihi 

(Birinci Cilt, K. Vorlander 1927). 

İzzet'in 
 

Mehmet z 	yetiş tiği s ıralarda skolastik din anlay ışı n ı  savu- 

nanlar çok oldu ğu gibi, insaniyetçiliğ i savunanlar ve yeni din görü ş leri 

arayanlar da vard ı . Onun ya ş adığı  devirde savaş lar ın çokluğu ve Müta-
reke y ıllarının koş ulları , fikirlerin çat ış masını  ve yeni ülküler arayışı nı  
hızland ırdı . Mehmet İ zzet bu ortam içinde, Felsefe Tarihi ve Ahlak Bili-
mi ile uğ ra ş tıktan sonra Alman Romantiklerinin idealizmini and ı ran fel-

sefi idealizme yöneldi. 

İ zzet, Gökalp' ın da etkisinde kald ı . Ancak bireyin özgürlüğü soru-

sunu ortaya koyarak Gökalp'tan ayr ıldı . İ zzet, eğer ahlaki= sosyal 

determinizmin getirdi ğ i bir sonuçsa, bireysel sorumlulu ğun anlamı  kal-

maz diyordu. Bireysel yükümlülü ğü toplum koyuyorsa, bireyin ahlaki 
davranışı nın değeri olmaz. Çünkü bu durumda bireyin seçme hakk ı  
yoktur. Oysaki bireyin sorumlulu ğu vardır. O halde, bireyin ahlak ve 
özgürlüğünü kabul etmek gerekir. Ona göre birey ve toplum birbiriyle 
çeliş mez. Birbirini tamamlar ve bir sentez içinde birle ş ir. Özgürlüğü 

determinizmden, determinizmi de özgürlükten ayr ı  düşünmek do ğ ru 

değ ildir. 

Mehmet İ zzet zamanla daha da derinle ş erek ve Amerikan idealist-

lerinden Baldwin'i de inceliyerek, toplumsal evrim ile bütünlü ğ e erme-

miş  insanlık görüş leri aras ında ba ğ  arad ı . Ona göre, gerek din hayat ı  
ve gerekse ulusal hayat manevidir. Dinin manevili ğ i doğa ve nesne ile 

bağ larını  kesmiş tir. Oysaki ulusal hayatta manevilik, çevreye, insanlara 
ve doğaya bağ lıdır. Baldwin'e göre insan ruhu ş u üç a ş amadan geçer: 

1— İ lkel toplumlarda insan do ğ a ile içiçedir. Ruh nesneden ayr ılmamış tır. 
Insanla eş ya ayn ı  ş ey sayılmış  ve bir görülmüş tür. Buna Prelogique yani 

mantıktan önceki hal denebilir. 2— İ nsanın kendini do ğadan ve ruhunu 

nesneden ay ırışı . Bu doğ a ile do ğa üstünün ayr ı lışı nı  da do ğurur. Duyar-

lık ile akıl ayrılmış tır. Buna logique yani mant ıki düşünce de denir. 

3— İnsan ruhu yeniden do ğ aya dönmüş  ve nesneyle birle ş miş tir. Evrende 

birliğe kavu şmu ş tur. Bu a ş amada ruh, arac ı sız olarak do ğ a ile güzel bir 

biçimde kayna ş mış tır. Bundan da parçalanmaz bir güzellik do ğmu ş tur. 

Bu üçüncü hale mant ıktan sonraki hal denir. 

İ zzet bu romantik kavram ını  milliyet sorununa uygulad ı : İ lkel top-

lulukları  doğ a ile bilinçsiz olarak kendilerini bir saym ış tı . Ortaçağda 

ruh ve doğa birbirinden ayr ıldı . Zamanla insanlar do ğaya döndüler. 

Gönüllerinde do ğ ay ı  kazanmak istediler. Bu a ş ama rönesanla ba ş ladı . 
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İ zzet'e göre, birkaç yüzy ı ldanberi dinsel kurallar, bilimin kaynak-
ları , hukukun ve ahlakın doğal ilkeleri sars ılmış  ve insanlık bunların 
temelini yıkan nedeni aram ış tır. Bu kurumların eski değerlerini kaybetti-
ğ i görülüyor. İnsanlık dinsel çeki ş melerden çok çekmiş tir. Dinler aras ın-
da çekiş me olduğu gibi, aynı  dinin mezhepleri aras ında da çeki ş me bu 
gün dahi vard ır. Doğ ru, güzel, iyi ve adalet kavramlar ı , bugün dinsel 
nedenlerle de ğ il, ulusal eğ ilimlere bir araç olarak de ğ erlendirilmektedir. 
Bir toplumun ülküsü de yöneticiye ba ğ lı  oluyor. 

İ zzet'e göre, bilimin ve akl ı n ilk amac ı  insani ve manevi alana de ğ il, 
maddi alana egemen olma yolundad ır. Sava ş lar bile bilimsel bir biçimde 
düzenleniyor. İnsanlık, insani bir ülkünün hizmetinde olmad ıkça sava ş  
toplumlara zarar verme ğe devam edecektir. 

İ zzet, ideoloji ile ideal aras ı nda ve milliyetçilikle millet aras ında ay-
rı m yapmış tı r. Millet olgusunun iki anlam ı  vard ır: Birincisi, toplumsal 
ve siyasal aç ıdan var olmas ı  gerçekle ş miş  millet, ikincisi, milletin ilkesi , 

daha do ğ rusu gerçekle ş mesi zorunlu ve gerekli olan ideal. Acaba ona 
göre, varlığı  gerçekle şmiş  milletle, gerçekle şmesi zorunlu ve gerekli olan 
ideal nedir? Ona göre bir yandan olgu olarak milletin nedensel ve gerçek 
temeli, öte yandan milliyeti meydana getiren ilke yani ideal söz konu-
sudur. 

Namık Kemal ş öyle bir formül koymu ş tur: 2 1-2 = 4 eder gerçe ğ i 
açıkt ır ve insan ın kiş isel iradesinden ayr ı d ır. Bu gerçek insan ı  aş ar. 
Ancak, insan onu kabul etmek ve onun aç ık gerçekliğ ini do ğ rulamak 
zorundad ır. Bunun gibi sosyal değerlerin, örne ğ in, milliyetirı  doğ rulan-
'nas ıra zorunlu bir gerçek gibi kabul etmek gereklidir. İ zzet, milliyeti 
ideal bir de ğ er olarak aç ıklamış tır. Bu ideal insana bir sorumluluk yük-
ler ve yukardaki matematik gerçeklikte oldu ğu gibi insanı  toplumsal 
açıdan görevini kabul etme ğe zorlar. Sonuçta insan için tehlike ç ıkar ve 
ne olursa olsun, milli bir sorumluluğu tart ış maya yer kalmaz. İ zzet'e 
göre milli sorumluluk ilkin gönüldedir, sonra nesnel olarak millette ah 7 

 laki bir değerdir Milliyet, ahlaki de ğer ve ideal olarak ki ş isel iradededir 
ve aynı  zamanda ki ş iye bir görev yükler. 

İ zzet'in felsefesi idealist ve nesnel bir görünü ş tedir. Onu mater-
yaliz ın ile idealizm aras ına yerleş tirenler yan ı lı rlar. İ dealin aç ıklama-
sını  yaparken idealist bir felsefeye yöneldi ğ i görülmektedir. Milliyet 
felsefesi yaparken, felsefenin din, sosyoloji ve psikoloji ile ba ğları  oldu-

ğuna inannıış t ı r. Onun ideoloji ile ideal, milliyetçilikle milliyet aras ındaki 

ayrımı  Türk düş üncesinde ça ğı na göre yenidir. Ona göre milliyet dü ş ün- 
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cesi, demokrasi, özgürlük, bilim, ekonomi ve siyaset dü ş ünceleriyle 
ilgilidir. Milliyetin kozal yani nedenselli ğe dayanan ilkesi, olgu olarak 
insan ın do ğ al ve sosyal çevre ile bulunan ili şkisi ile ilgilidir. Bundan i ş  
sorunu ve i ş  bölümü doğ ar. Milli siyaset ve yap ı  bunu gerektirir. 

İ zzet'in dii şüncesinin genel karakteri, özel bir dü şünceden genel 
bir düşünceye, örneğ in milliyet düşüncesinden insanlı k dü şüncesine git-
mek olmu ş tur. Ba ş ka bir örnek verecek olursak, sevgi dü şüncesinden 
doğa ve din dü ş üncesine ula ş mak istemiş tir. 

İ zzet uygarl ık ve kültür aras ında bir ayr ım yapmamış tır. Bu ko-
nuda Türk sosyolojisine dayanmaktan çok Bat ılı  bilginleri izlemi ş tir. 
İzzet zaten bir sosyolog olmaktan çok, Bat ı  kültürüne ve uygarlığı na 
yönelen bir dü şünürdür. Erken öldüğü için felsefesini daha çok olgun-
laş tıramam ış tır. Bu nedenle Bat ı  düşüncesine oranla, İ zzet'in felsefesi 
özgün de ğ ildir. Onun ortaya koydu ğu problemler daha önce Bat ı da 
tartışı lmış t ır. Ancak, Bat ı  felsefe tarihine ba ğ lı  olarak çağda ş  görüş ler 
getirdi ğ i için, Türk düşüncesi aç ısından İ zzet'in felsefesi yenidir. O, Türk 
düşüncesine daha ak ılcı  bir karakter vermek istemi ş tir. Türk ayd ın-
larına yap ıtlariyle kritik dü ş ünceyi a şı lamak istemiş tir. Türk toplumu-
nun yüzyıllarca felsefeye dü ş man olan medreselilerin etkisi alt ında kal-
dığı nı  düş ünürsek İ zzet'in çabalar ın ı  takdir etmek gerekir. Ayr ıca İ zzet, 
çeşitli sava ş larla bunalm ış  bir topluma, skolâstikten s ıyrı lmış  bir görü ş le 
yeni kavramlar getirme ğe çalış mış tır. Felsefeyi sevdirme ğe ve insani 
değerleri zihinlere köklü biçimde yerle ş tirmeğe çalış mı  ş tir4s. 

48 Bak: Dr. Mahmut Coşkun Değ irmencioğ lu, Mehmet Izzet Sa Vie Ses Oeuvres et Sa 

Philosophie Sociale, s. 103-245, Paris 1977 (Doktora tezi olup henüz bas ı lmamış tır); Hilmi 

Ziya ülken, Türkiyede Ça ğdaş  Dü şünce Tarihi, c. II, s. 718-728. 
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GÖKALPCILIK 

Ziya Gökalp, Türkiyede tek ba şı na bir düş ün ve kültür ak ım ı  yarat-
t ığı  için onun ö ğ retisine Gökalpcilik diyoruz. 

Ziya Gökalp 23.3.1876 tarihinde do ğmuş tur. Babas ının adı  Tevfik'- 
tir. Babas ı  bir ara istatistik y ıllığı nı  ç ıkarm ış , daha sonra da il nüfus i ş -
lerinde görev alm ış tır. Gökalp, ilkokulu ve ortaokul düzeyinde olan 
rüş tiyeyi Diyarbakır'da bitirdi. 1890 y ılında lise düzeyinde olan idâdiye-
ye de Diyarbak ır'da devam etti. Henüz o ya ş larda İ stanbul bas ı nı ndaki 
kimi yazıları  izliyordu. Yaz ın ve matematiğe özel bir merak ı  vard ı . 
Aşı k Garip, Ş ah İ smail ve Kerem ile Aslı  gibi yap ıtların henüz gençken 
yabanc ı sı  değ ildi. Ilahiyat ve fizik bilimlerılni de okumu ş tu. Gerek fizik 
bilimi ve gerekse kelânı  bilimi okumas ı  onda ş üphe uyand ı rd ı . Babas ı  
da özgürlük yanl ı sı  bir insand ı . Çevrenin bilginlerinden olan amcas ı  
Hasip Efendi onun islânı. Felsefesini ö ğ renmesini sağ lamış tı . Diyarba-
kır' ı n tarihsel ve kültürel de ğeri de gözönüne al ın ı rsa, Gökalp'ın yetiş -
tiğ i çevre daha iyi de ğ erlendirilir. Genç ya şı nda felsefi bir bunahm da 
geçirdi. Ne kelâm, ne tasavvuf kendisini ruhsal aç ı dan doyurmad ı . In-
tihar giriş iminde bile bulundu. 

Ülke sorunlar ı  ile gençliğ inden itibaren ilgilendi. As ıl kültür mer-
kezi olan Başkentte okumak istediğ inden ağabeyi Nihat Bey onu Istan-
bul'a götürdü. Orada Baytar mektebine kaydedildi. Devrin hükümeti 
aleyhinde gizli faaliyetlere kat ıldı . Bu faaliyetleri o zaman Ittihat ve 
Terakki Kcmitesi yürütüyordu. Okul tatil olunca Diyarbak ır'a döndü. 
Yöneticilerin ho şuna gitmeyen hareketleri yüzünden izlendi. Istanbul'a 
dönünce de tutukland ı . Bir yı l tutuklu kald ıktan sonra, Diyarbak ır'da 

polis gözetiminde oturmak ko ş ulu ile serbest b ırakı ldı49 . 

Bu s ı ralarda 23 Temmuz 1908 de Ikinci Me ş rutiyet ilan edildi. 
Me ş rutiyetin ilan edilmesinde, ilkelerini Ziya Gökalp' ın da benimsedi ğ i 

Ittihat ve Terakki Cemiyetinin önemli bir rolü olmu ş tur. Olay ş öyle 

49 Bak: Ord. Prof. Hans Freyer, an ı lan yapı t, s. 363-371. 
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geliş ti: Bu örgütün Manast ır ş ubesinin destekledi ğ i ve Selanik merkezi-

nin yard ım ettiğ i bir ayaklanma k ısa sürede geni ş ledi. Avrupa devlet-

lerinin, Makedonya halkının Hıristiyan olanlar ın kay-ırmak için giri-

ş imleri, kimi yurtseverleri üzmü ş tü. İ kinci Abdülhamit yönetimini yık-

mak ve yabanc ı  devletlerin Osmanlı  yönetiminde söz sahibi olmas ını  
protesto etmek amaciyle Kola ğ ası  Niyazi Bey komutas ındaki subaylar 

dağ a çıktı . Halktan da 150 kadar fedai bunlara kat ıldı . İ ttihat ve Te-

rakki Cem.iyetinin sıkı  önlemler almas ı  sayesinde ve Manast ı r valisinin 

olayı  gereğ inden fazla büyütmesi sonucunda ayaklanmay ı  bast ırama-

yan Abdülhamit, ş aşı rmış  ve ayaklananlarm dile ğ ine boyun e ğmiş tir. 
İ kinci 1VIe ş rutiyetin ilan ı  memlekete tam bir fikir özgürlü ğü getirmi ş -

tir. 

Ziya Gökalp 1909 da Diyarbak ır'da Peyman Gazetesine ve ayr ıca 

ayn ı  yıl İ ttihat ve Terakki Cemiyetinin ça ğı rı sı  ile temsilci olarak 

Selanik'e gitti. Selanik'te bir yandan Ittihat ve Terakki Mektebinde 
sosyoloji dersleri veriyor, öte yandan bir tak ım dergilerde yaz ılar yay ı n-

hyordu. Yaz ı larının çıktığı  ba ş lı ca yayın organları  "Genç Kalemler" 

ve "Yeni Felsefe" Dergileri ile "Rumeli" gazetesidir. O zamana kadar 
Fouillee, G. Tarde, G. le Bon gibi dü şünürleri ineelediğ i gibi özellikle 

Bergson ve Durkheim'i ivi biliyordu. 

Gökalp. Ittihat ve Terakki Cemiyetinin merkezi ile birlikte Is-
tanbul'a ta şı ndı . Türk Yurdu Dergisinde yaz ılar yazd ı . Daha sonra 

"Ictimaiyat". "Milli Tetebbular Mecmuas ı" ve "Edebiyat Fakültesi 

Mecmuas ı" gibi yayın organlarında yayınlarına devam etti. 1917 de 

kimi arkada ş ları  ile birlikte ç ıkardığı  Yeni Mecmua'n ın fikir hayat ı -

m ı zda ayr ı  bir de ğeri vard ı r. 

Gökalp, Ittihat ve Terakki Cemiyetinin genel merkez üyeli ğ i dı -

şı nda sunulan görevleri kabul etmedi. Ancak, hocal ık"' sevdiğ inden 

üniversitede yani medresede sosyoloji dersleri veriyordu. 1915 de Da-
rülfünan'da reform yap ıhnca yeni kurulan sosyoloji kürsiisünü Ziya Gök-
alp yönetme ğe ba ş ladı . 1919 da İ stanbul iş gal edilince bir çok Türk ay-

dın' gibi o da Ingilizler taraf ından Malta Ada's ına sürüldü. 1922 yılına 
kadar kald ığı  Malta'da, çevresindekilere bilim ışığı  yakmaktan çekin-
medi. Sürgünden dönünce Diyarbak ır'a gitti ve orada Küçük Mecmua'y ı  
ç ıkarma ğa ba ş ladı . Gökalp, art ı k ulusal sosyolojiyi kurma düzeyine 
gelmiş ti. Ankara ba ş kent olunca Gökalp, Telif ve Tercüme Kurulu'nun 
ba ş kanı  oldu. Daha sonra da Diyarbak ır Milletvekili seçildi. Milli E ğ itim 

Komisyonu'nda çok önemli görevler yapt ı . Bu sıralarda yay ı mladığı  

"Doğ ru Yol", "Türk Töresi", "Alt ın I şı k" ve "Türkçülü ğün Esasları " 
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yapıtları  çok dikkati çekicidir. Gökalp, yaz ı larında genç Türkiye Cum-
huriyetinin kültürel ilkelerini ve sosyolojik de ğerlerini saptamağ a çalı -
şı yordu. Devletin toplumsal, ekonomik, siyasal ve hukuksal sorunlar ına 
yeni bir yöntemle yön vermeğe çalışı yordu. Gökalp, henüz 49 ya şı nday-
ken 24.10.1924 de hayata gözlerini yun ı du5°. 

Ziya Gökalp, çok yönlü bir dü şünür olarak bir çok yap ı tlar yazm ış -
tı r. K ı zı l Elma (1915), Yeni Hayat (1919), Alt ın I şı k (1923) onun ş iir 
kitaplarıdır. Son sı ralarda Kültür Bakanl ığı  taraf ından bir çok yap ı t-
ları  yanında "Ş aki İbrahim Destanı  ve Bir Kitapta Toplanmam ış  Ş iir-
ler" (1976) de bas ı lmış tır. Gökalp'in öteki tür yap ı tlarından ş unlar ol-
dukça dikkati çekicidir: Türkçülü ğün Esasları  (1923), Türk Medeniyeti 
Tarihi (1925), Malta Mektuplar ı  (1931), Türkle ş mek, İ slamlaşmak, 
Muasırlaş mak (1918). Kültür Bakanl ığı  tarafından dört cilt halinde 
"Ziya Gökalp Makaleler" serisi de bas ılnu ş tır (1976-1977). Ziya Gökalp 
Külliyat ı 'mn ş u iki cildi de Türk Tarih Kurumu taraf ından yay ımlan-
m ış tır: 1— Ş iirler ve Halk Masallar ı  (1952), 2— Limni ve Malta Mektup-
ları  (1965). 

Ziya Gökalp'in fikirlerini de ğerlendirebilmek için İkinci Meş ruti-
yetten sonraki kültürel ak ı mları  gözden geçirmek yerinde olur. Bu dö-
nemde baş lıca üç aklm kendini belli etme ğe baş ladı : 1— Türkçülük. 
2— Bat ılılaş ma. 3— Islânı cı lık. 

Bu üç ak ı mı  tutanlar aralar ı nda ayrımlar olmakla birlikte genellikle 
ça ğdaş laşmaya taraftar görünüyorlard ı . Ancak, bu konuda öncülüğü 
Bat ıcı lar yapmak istiyordu. Bunlar ın ba şı nda da Ictihad Dergisini ç ı -
karan Abdullah Cevdet (1869-1932) 51  vard ı . Bat ıblaş ma yanlı s ı  olan-
ların baş lı ca istekleri şöyle idi: Ş ehzadelerin eğ itim yöntemleri de ğ iş -
tirilmeli ve padiş ahlar bir han ımdan fazla kad ınla evlenememeli, ayr ıca 
cariye de alamamal ıdır. Fes kaldırılmalı , kadınlar diledikleri gibi giyin-
meli, onlara sayg ı  göstermeli ve kad ın—erkek ayr ı mı  yap ılmamal ı d ı r. 
Tekstil fabrikalar ı  geniş letilmeli ve padi ş ah dahil herkes yerli mal ı  ku-
maş lardan elbise diktirmelidir. 

K ızlar için öteki okullara ek olarak bir t ı bbiye mektebi aç ı lmalı dı r. 

50 Bak: Hans Freyer, an ı lan yap ıt, s. 370-373. 

51 Abdullah Cevdet, Ayd ın bir tıp doktoru idi. Yüzbag olarak T ıbbiyeyi bitirmi ş tir. 
Siyasi bir derneğe girdiğ i için Trablus Merkez Hastanesine sürüldü. Bir ara hapsedildi (1892). 

Sonra Avrupa'ya kaçtı  (1897). Cenevre'de Osmanl ı  Gazetesine yaz ı lar yazd ı . Ietilı ad Dergisini 

çıkard ı . Kahire'ye gitti (1905). Istanbul'a döndü (1911). Kütüphane-i Ietihad serisinden kitap-

lar çıkarmağ a hı z verdi. Dergisi kapat ı ld ı  ve kendisi mahkum edildi. özgürlü ğü savundu. Dinsiz-

likle suçlanmış tır. 

72 



Tekkeler, zaviyeler ve medreseler kapat ılmah, modern biçimde yeni 
okullar açılmandı r. Yeni üniversitelerden biri edebiyat bilimlerine, öte-
kisi teknik bilimlere ayr ılmalı dır. Üfürükcülük, okuyuculuk ve s ıtma 
bağ layıcıhk gibi hurafeler önlenmelidir. 

Mahallelerde ya ş lılar için okullar aç ılmalıdır. 

Bir bilim kurulu düzenlenerek Osmanl ı  dili korunmalı  ve Turan di-

line dönülmemelidir. 

Osmanlılar yabanc ı  hükümetlerden bir şey beklemeksizin bay ındı r-
lı ga önem vermeli ve fabrikalar kurmal ıd ır. Toprak ve Evkaf yasalar ı  
düzeltilmelidir. 

Ş eriat mahkemeleri kald ı rılmal ı  ve nizarni .  mahkemeler düzeltil-
melidir. 

Mecelle yasas ı  ya kaldırı lmal ı , ya düzeltilmelidir. 

Latin harfleri kabul edilmelidir. 

Avrupa Medeni yasas ı  kabul edilmeli, ayr ıca Boş anma yasas ı  değ iş -
tirilmelidir. Bir tümce ile yahut "bo şadım" sözcüğüyle kadın boşan-
mamandır. 

Islamcılar, dinin hikmet, gerçek ve adaleti içerdi ğ ini ve ilerlemeğ e 
engel olmad ığı nı  ifade ediyorlard ı . Bunlar aras ında koyu ş eriatçılar, 
orta yolu tutanlar, ya da daha çok ho ş görü sahibi olanlar vard ı . Katı  
anlayışı  benimsemeyerek orta yolu tutanlar için ictihad kap ısı  kapan-
mamış tır. "Islam Dini ilerleme ğ e engel de ğ ildir. Müslümanlık yanlış  yola 
saptırılmış tır. Yanlış  gelenekler ve hurafelerle Islam ilkeleri ayn ı  şey 
değ ildir", diyorlard ı . Özellikle Prens Sait Halim Pa ş a, islamlaşmak adli 
yap ıtında bu görüş leri savunduktan sonra, müslümanl ığı n sapıklıkları  
yer yüzünde bir kez daha yenece ğ ine inanıyordu. Islamc ılar, Batının 
bilim ve tekniğ ini almayı  uygun buluyorlar, ancak, onlar ın gelenek, gö-
renek ve ahlak ını  benimsemiyorlard ı . 

Türkçülere gelince bunlar ın başı nda. Ziya Gökalp vardı . Ancak 
Ziya Gökalp bir uzla ş tırı cı  idi. Gerek islâmla şmaya ve gerekse bat ılı -
laşmaya karşı  değildi. O, bu üç kültür akımından sonuçta bir sentez 
yapmay ı  baş armış tı r. İkinci Meşrutiyetten sonra ba ş lı ca Türkçülük 
görüş lerini ş öylece özetlemek mümkündür. 

1— Irk, din, dil ve töreleri ortak olan bütün Türkleri birle ş tirerek, 
Türk birliğ i kurmak. 
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2—Türklerin tarih ve medeniyeti en eski ça ğ lardan ba şhyarak in- 
celenmeli ve Osmanl ıların tarih sahnesine ç ıkmaları  da eklenerek ça ğdaş  
duruma değinilmelidir. 

3—Türkçe, Arapça ve Farsçadan kurtar ılmal ı , İstanbul lehçesi 

esas kabul edilmeli, öztürkçeye önem verilmeli ve ancak kli ş e haline gel-
miş  ve türkçele şmiş  sözcükler korunmal ıdır. Yeni doğ an çocuklara bile 
Arapça ve Farsça is;mler yerine Turgut, O ğuz, Gökalp gibi adlar veril-
melidir. 

4— Türk boyları  ve Islam uluslar ı  aras ı nda ortak olan hilaTin kut-
sallığı  korunmal ı , ortak harfler, ortak deyimler ve ortak takvim meydana 
getirilmelidir. E ğ itimde de birliğ e giderek uluslararas ı  İ slam münasebeti 
kurmalıdır. 

5—Özellikle Türkçü olan Ziya Gökalp'in savundu ğu bat ılılaş mak, 
Bat ı nın bilim ve tekniğ ini almaktır. Ona göre bat ıl ıla şmak, Bat ının bi-
çim ve yaşantısmı  benimsemek de ğ il, onların yöntemiyle kalkınmaktı r. 
Batıya yönelme, onlara gereksinme duymayacak düzeye gelinceye kadar 
devam etmelidir. Bat ıya gereksinme duyulmayacak a şamaya gelindi-
ğ inde çağdaş laş mış  oluruz. 

6— Ekonomiyi millileş tirmek gereklidir. Ulusal gelir ve zenginlik 
çareleri bularak ekonomi yabanc ı  bask ılardan kurtar ı lmandı r. 

7—Arap, Fars ve Avrupa taklitçiliğ inden uzak, halka dayah, Türk 
ruhunu ve düş iinüşünü yans ıtan bir edebiyat ak ı mı  yaratmalıdır. Gerek 
ş iirde ve gerekse düz yaz ı da halkın duyguları  yans ıtı lmalıdır. Hikaye 
ve romanlarda konular ı  toplum hayat ından seçmeli ve ş iirde ulusal 
ölçü olan hece ye ğ lennıelidir52 . 

Ziya Gökalp, Türkçülük, ça ğdaş laşma ve islânı cı lık görüş lerini bir 

sentez halinde birle ş tirerek ö ğ retisini Durkheim sosyolojisinin ışığı  al-

tında genç Türkiye Cumhuriyetine uygulama ğa çalış mış tır. Yurdumuz-
da ulusal edebiyat, ulusal müzik ve ulusal felsefeden söz edereks 3  folk-
lorun ve düşüncenin geli ş mesine katkı da bulunmuş tur. 

Gökalp Cumhuriyet kurulduktan sonra daha özgür bir dü ş ünce 
ile, dinde de çağdaş laşmağa taraftar olmu ş tur. Tanr ı  sözcüğüne bir tut- 
kusu olduğu gibi, ibadetler d ışı nda dualarm Türkçe yap ılmasını  ve 
hutbelerin Türkçe okunmas ını  istemiş tir. Ezamn Türkçele ş mesini dile-
miş tir. ibadet d ışı nda Kur'ân'm Türkçe okunmas ına da taraftar olmu ş -
tur. Vatan adl ı  ş iirinde bu dileğ ini ş öyle belirtmi ş tir. 

52 Bak: Mümtaz Turhan, Kültür Değ i şmeleri, s. 182-186. 

53 Bak: Hilmi Yavuz, Felsefe ve Ulusal Kültür, s. 16, Ankara 1977. 
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Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur 
Köylü anlar manas ım namazdaki duanın 
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'ân okunur 
Küçük büyük herkes bilir buyru ğunu Huda'n ın 
Ey Türk oğlu iş te senin oras ıdır vatanın54 . 

Ziya Gökalp lâiklikle ilgili görüş leri savunmaktan da çekinmezdi. 
O, dini bir gönül coş kunluğu, sevgi ve ulusal bağ  olarak kabul ediyordu. 
O derecede ki ba ş langıçta Gökalp, milliyeti din ve dil birliğ i etrafındaki 
gi3rüş leriyle anlatm ış tır. Daha sonra bu görü şünde biraz de ğ iş iklik yapa-
rak milliyeti kültür birli ğ i olarak görme ğe yönelmi ş tir. Dil, ahlak ve sa-
nat gibi toplum değ erlerinin milleti meydana getirdi ğ ini söylemiş tir. 
Onun bu görü ş üne Fransa, İ sviçre ve Belçika'y ı  örnek göstererek kar şı  
çıkanlar olmu ş tur. Çünkü İ sviçre ve Belçika'da Frans ızca konu şulan 
bölgeler olmakla birlikte ve ayn ı  kültür söz konusu olmas ına karşı n 
ayrı  birer ulus meydana gelmi ş tir. Ayrıca İ sviçre ve Belçika'dan her biri, 
dil birliğ inden yoksun olmakla birlikte ötekisinden ayr ı  ulus haline gel-
miş tir55 . 

Ziya Gökalp, Durkheim'in etkisinde kalarak toplumda ba ş lıca iki 
gerçek görmü ş tür. Bu gerçekleri ak ı lcı  ve bilimci bir yöntemle anlatma ğa 
çalış mış tır. Bu gerçeklerden birisi hars, ötekisi medeniyet, yani biri kül-
tür öteki uygarl ıktır. Ona göre kültür, bir ulusun mal ıdır. Bu nedenle 
de kültür ulustan ulusa de ğ iş ir. Dil, ahlak, töre, güzel sanatlar, efsane-
ler, masallar, atasözleri, halk oyunlar ı  gibi toplumun yaratt ığı  değerler 
kültürü meydana geitirirler. Bunlar ulus hayat ında özgür değerlerdir. 

Bu nedenle kültür bir ulusun özü demektir. 

Uygarlığı  ise toplumun de ğer yarg ıları  ile ilgisi obınyan, ekonomi, 
tarım, ticaret, endüstri, bilim ve yöntem gibi nesnel ve ak ılla ilgili top-
lumsal olgular olu ş turur. Uygarhk yaln ız bir ulusa özgü de ğ ildir. Ulus-
tan ulusa de ğ işir. Uygarlığı n toplumlararas ı  bir de ğeri vard ır. Kültür 
kendiliğ inden doğ ar. Bu do ğuş  bilinçsiz olur. Uygarlık ise akılla ve man 
tıkla bulunur ve yap ılır. Bir tekni ğe dayandır. K ısacas ı  kültür doğal-
dı r, uygarlık ise yapmad ır. 

Gökalp ekonomi sorunlariyle de ilgilenmi ş tir. Gerek 1908 den önce, 
gerek 1908-1918 aras ında ve gerekse 1922-1924 aras ında ekonomi ile 
ilgilenmiş tir. Onu tarihi maddecilik ile suçluyanlar bile olmu ş tur. Ger- 

54 Bak: Gatthard Jöschke, Yeni Türkiye'de Islâml ık, s. 42-45, Ankara 1972. 

55 Bak: Prof. Ismayıl Hakkı  Baltac ıoğ lu, Ziya Gökalp'ı  Nası l Tanıyorum, Türk Kültürü 
içinde, sayı : 36, s. 931-936, Ekim 1965, Ankara. 
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çekte o böyle bir ideolojinin savunucusu de ğ ildi. 1916 y ı llarında Gökalp'in 
ekonomi ile ilgili yaz ı larının, dikkati çekti ğ i bilinmektedir. 1908 den 
önceki dönemde Bat ı  uygarlığı nı  iyice incelemi ş, değ ildi. Daha çok kültür 
ve sosyoloji ile ilgilenmiş ti. 1909-1912 aras ında Selanik'te bulundu ğu 
s ıralarda ekonomik sorunlarla da ilgilenmi ş tir. Ayrıca sosyolojide derin-
leş miş tir. Kapitalizmi, Birinci Dünya Sava şı ndan sonra ş üphe ile karşı -
lamış tır. 1917 deki Sovyet Devrimi hakk ında olumlu davranmam ış t ır. 
Gericiliğin yanında bir de kı zı l tehlikenin doğduğ unu söyleyerek dü şün-

cesini şöyle açıklamış tır: " Ş imdi de Rusya'da do ğan başka bir alum (ki 

bu tehlike de gericilikten a ş ağı  değ ildir) Do ğu ve Kuzey Türk karde ş -
leriıniz için daha bu günden korkunç bir felaket oldu ğu gibi, yarın Tür-
kiye için de büyük bir bela olacakt ı r. Bu ikinci ak ı m da kı z ı l tehlike ad ını  
vereceğ imiz Bolşevik zihniyetidir". 

Gökalp'in yaş adığı  sıralarda Avrupa ve Amerika'da Komünizm 
ve Sosyalizmin s ınırları  çizilmiş  değ ildi. Ziya Gökalp, ekonomi ile ilgili 
yaz ılarında toplumsal mülkiyet kural ı:andan, fazla kazanç kuram ın-
dan, paylaş ma ve bölümlere ay ırarak da ğı tma kuram ı ndan söz etmi ş tir. 
Toplumda ezilenleri s ıkıntıdan kurtarma yollar ını  aram ış t ır. Hatta bir 
ş iirinde: 

"Kald ı r a ş ar usülünü aç banka 
Yap her semtinde bir zirai sendika" 

demiş tir. Gökalp toplumsal mülkiyet, fazla kazanç ve da ğı tı m gibi deyim-
leri kiıllanarak bir tür sosyalizm anlay ışı m dile getirmi ş tir. Bu konuda 
onun hakkında Prof. Dr. F ındıkoğ lu ş öyle söylemiş tir.. "Gerçek, yani 
batı lı  anlamıyla anla şı lan soyalizm Ziya Bey'in bize sundu ğu iktisadi 
sistemin ta kendisidir. O buna bazen sosyalizm dedi. 0 halde hem ken-
disine kelimece sadık kalmak için, hem de ta şı dığı  yüksek sosyalist ruhu 
ifade için "Solidarist Sosyalizm"in dü ş ünürü olduğunu söylemekle ka-
lahm"56 . 

Görülüyor ki Ziya Gökalp'in sosyalizm anlay ışı  Marx'ç ı  anlay ış tan 

çok ayr ı mlı dı r. 

Ziya Gökalp, Selanik'te Yeni Felsefe Dergisi'nde savundu ğu yeni 

hayat felsefesine, daha sonra Yeni Mecmua'da yay ımladığı  Yeni Hayat 
baş lıklı  yaz ı lanyle hız verdi. Devrimden sonra daha derinli ğ ine yay ma ğ a 
çalış tığı  bu düşünceler, eski de ğ erleri at ı p yenilerinin kabul edilmesinde 
etken oldu. O, devrimlerin, toplumun biçimlerini değ i ş tireceğini, fakat 

• 56 Bak: Ziyaddin Fahri F ındıkoğ lu, Ziya Gökalp'ta Sosyalizm Telâkkisi ,Türk Kültürü 

içinde, sayı  36, s. 924-931, Ankara 1965. 
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toplumsal devrimlerle siyasal devrimlerin tamamlanmas ı  gerektiğ ini 
belirtmi ş tir. Yeni hayat ın yeni değerlerle kurulaca ğı nı , ekonomide, 
san'atta, felsefede, ahlâkta, hukukta ve ailede yeni düzenlemelere gidil-
mesi gerekti ğ ini aç ıklam ış tır. Örneğ in kad ın hak ve özgürlü ğüne sahip 
çıkmış  ve kad ın hakları  devrimi istemi ş tir. Kadınların örtiinme âdet-
lerinin kalkmas ını  ve toplumsal hayata karış malarmı  dilemiş tir57 . 

Gökalp Türk Ulusu'nun özgürlü ğü, mutluluğu ve çağdaş la ş mas ı  
için elinden geleni yapt ı . 

O, Durkheim sosyolojisinin etkisinde kalmakla birlikte malzemesini 
Türk kültürünün tarihsel varl ığı ndan ç ıkarmış tır. Ona göre sosyoloji, 
insani zümreler ve kurumlar bilimidir. Durkheim de sosyolojiyi toplum-
sal züm.re ve kurumlar ın bilimi olarak görmüş , toplumsal hale gelrnenin 
din ve dinsel zümrelerden kaynakland ığı nı  ve bu kaynaklanman ın so-
nucu olarak öteki toplumsal kurumlar ın geliş tiğ ini söylemiş tir. Gökalp 
ise, ulusun zümrede beliren ba ğhlıklarm toplamı  olan kültür birliğ i ol-
duğunu kabul ediyor. Ancak, kültürün ulusal olan ına hars, uluslararas ı  
olanına medeniyet demi ş tir. Böylece ulusla ulusal kültürü kayna ş tırmış , 
uygarlığı  ise uluslararas ı  saymış tır. Ulusların ortak geli ş tirdiğ i kültüre 
ise uygarl ık adını  vermekle kendine özgü bir yol çizmi ş tir. Ona göre birey-
lere içinde bulundu ğu zümrenin verdi ği düşünüş  ve davranış  biçimi 
gelenektir. Gelenek dinsel , ahlâksal, hukuksal, bilimsel , sanatsal, eko-
nomik ve dil açı sından söz konusu oldu ğu gibi, toplumun bütün olgu-
ları  ile ilgilidir. Geleneklerin hepsi uygarl ığı  meydana getirir. Buna kar şı lık 
töre hars ögesidir. K ı sacas ı  yukarda da belirti ğ imiz gibi uygarlık ulus 
lararas ı  olup bilim, teknik ve san'at ı  içerir. Onun hars dediğ i kültür ise 
ulusal olup güzel sanatlar ı , ahlâkı  ve hukuku içerir. Bu iki ögenin yani 
uygarlıkla ulusal kültürün birle ş mesi toplumun geliş mesini Sağ lar. Bir 
zümrenin harsi yani ulusal kültür, çe ş itli uygarlıklardan ögeler alarak 
beslenebilir. Kültüründe hars ögesi yani ulusal kültür, güçlü olan toplum 
daha kaynaşmış  ve daha sağ lam demektir. Uygarl ık ögesinin oran ı  
arttıkça hars ve dolay ısiyle toplumun yap ı sı  zayı flar. 

Gökalp Türk toplumunu yenile ş tirmek ve kurumlar ı  düzeltmek 
için yola çıkan bir dü şünür oldu ğu için sosyolojinin kurallar ına her za-
man uymamış tır. Ancak, onun sisteminde toplum biçimleri yerine top-
lumun doğ a ile olan ili ş kisi yer almış tır. Gökalp, Türk toplumunu tarihin 
derinliklerindeki durumundan ba şhyarak diniyle, diliyle, ailesiyle, ef- 

57 Bak: Dr. Müjgan Cumhur, Ziya Gökalp ve Kad ın, Türk Kültürü içinde, sayı : 1, s. 

959-965; Ahmet Emin Yalman, Ziya Gökalp E şsiz idealist, Türk Kültürü içinde, say ı : 36, s. 

937, Ankara 1965. 
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saneleriyle ve folkloruyla çe ş itli alanlarda incelemi ş tir. Böylece görü ş -

lerini toplumun • geçirdi ğ i evrimlere de ba ğlamış t ı r. Türk toplumunun 

çağdaş laş mas ı  için tarihsel kültürden yararlanarak ona bir canl ılık Ver-

meğe, ulusal bilinç uyand ırmaya çalış mış tır. Bilimde batı lılaş mayı  
sağ lık verdiğ i gibi halkçı lık, milliyetçilik ve lâiklik görü ş lerinin tutmas ı  
için çaba harcam ış tır. Yeni toplumsal ve ekonomik düzen aram ış tır. 
Zihinleri de ğ iş tirmek ve müspet bilime dayal ı  kılmak istemi ş tir. Durk-

heim'in etkisiyle toplumsal determinizmi benimsedi ğ i için bireysel et-

kenlerden çok toplumsal ko şulların önemine inan ıyordu. Ülkenin çözüm 

bekliyen bir çok sorunu ile u ğ ra ş tığı  için Durkheim Okulunun nesnel 

yöntemine her zaman ba ğ lı  kalmam ış tır. Fuat Köprülü, onun ö ğ retisini 

toplumsal bir felsefe kabul etmi ş tir. Ahmet Emin Yalman onun hiç bir 

değ iş mez görü ş e saplanmad ığı nı  söylemiş tir. Hilmi Ziya Ülken ise onun 
hakkında ş öyle yazmış t ır: "Gökalp' ın sosyal sistemi basit bir telifçilik de-
ğ ildi. Onda zıt fikirler birbiriyle kayna şmı st ı r. O toplumbilimci görüş ü 

ile Tanzimat ve Me ş rutiyetin bir türlü bar ış amıyan üç görü ş ünü birle ş -

tirmeyi baş ardı . Çağdaş laş mak derken bat ı ldaş mayi kabul eder. Bu onca 

uluslararas ı  teknik ve bilim birliğ ini ifade eder. O herhangi bir bat ı lılaş -

inanın aleyhindedir. Türkle şmek derken ulusal bilinci kabul eder. Bu-

nunla Türk ulusunun kültürünü kendi tarih ve folklorundan alaca ğı nı  
kasteder. Fakat Türkçülükten geri kalm ış  bir milliyetçiliğ i, geçmi ş i can-

landırmayı  ya da ırkçı lığı  anlayanların tamamen aleyhindedir. Islâm-
laşmak derken Osmanl ı  imparatorlu ğunun içinde bulundu ğu dinsel 

uygarlık çevresini anl ıyoruz. Fakat siyaSi birlik dü ş ünen, ya da bat ı -

hlaşmaya dirsek çeviren herhangi bir islâme ı hğa karşı dır". 

Prof. Tahir Ça ğatay, Gökalp' ın türkle ş tnek, islâmla ş mak ve çağ -

daş laşmak kurammda temelin türkliik ve türkle şunek olduğunu söy-

lemiş tir. Bununla birlikte öteki iki ögeyc de Türk toplumunun gerek-

sinmesi bulunduğunu dile getirmi ş tir. Gökalp, Türk kültürü ile bat ı  
uygarlığı nın kayna ş mas ı  halinde Türk ulusunun daha çok canl ı l ık ka-

zanaca ğı m belirtmi ş tir58 . 

Ziya Gökalp'a göre dünyada bir ordu gibi olan tek Türk ulusu var-

dır. O milliyetçiliğ i türkçiilük olarak anlam ış tır. Onun ş u d.örtliiğ ii dik-
kati çekicidir. 

Deme bana O ğuz, Kar, Osmanl ı  
Türküm bu ad her ünvandan üstündür. 
Yoktur Özbek, Nogay, K ırgız, Kazanh 
Türk Milleti bir bölünmez bütündür. 

58 Bak: Prof. Hans Freyer, an ılan yap ıt, s. 363-386. 
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Onun milliyetçiliğ i dilde, masallarda, dinde, bütün kültür dallar ın-
da aranmal ı dır. Ziya Gökalp'in kulland ığı  bir de Turan kavram ı  vardır. 
Nitekim bir beytinde ş öyle söylemi ş tir.: 

Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan 

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan 

Gökalp'in Genç Kalemler Dergisinde ç ıkan Turan ba ş lıklı  ş iirinde 

yer alan bu beyit Turan adl ı  ş iirinden alı nmış tır. Buradaki Turan sözcü-

ğünü Türklük anlam ında anlamalıdı r. Turanc ıhğı  Gökalp'm ırkçılık an-
lam ında söylemediğ i anlaşı lmaktadır. Bu sözcük zaman ve mekan kav-
ramı  ile ilgili görünmüyor. Bir amac ı , bir ülküyü saptamak için söylen-
miş e benziyor. 

Gökalp bile yanl ış  anlamalar ı  önlemek için bu sözcüğü zaman za-

man aç ıklamış tır. Ona göre, Turan sözcü ğü kendisi taraf ından bir reali-
teyi de ğ il, bir ideali ve ruhlarda sonsuz bir dereceye yükselecek olan bir 

vecdi belirtmek için kullan ılmış tır. Böyle olunca Turan, Turanilerin 

yani yalnız Türkçe konu ş an ulusların amaçhyaca ğı  bir düş  gibi nitelen-

dirilmiş tir. Demek ki iizetlenecek olursa, Gökalp'in Turanc ı lığı  bölgesel 

olan ve toprak kavram ın ı  içeren bir milliyetçilik de ğ ildir. Kültürel bir 

milliyetçiliktir59 . 

Ziya Gökalp, dilde milliyetçilik yaparken Türkçenin yalmla ş tırı l-
masım ve gramerimizin yabanc ı  kurallardan kurtar ılmas ını , yazın'ın 

(edebiyat ı n) Yunan ve Iran efsanelerinden ar ınmasım, milli masallarla 

ve menk ıbelerle süslennı esini dilemi ş tir". İ stanbul lehçesinin esas al ı n-

mas ı nı  da sağ lık vermi ş tir6 l. 

Müzik alanında milliyetçili ğ i halk musikisi ile bat ı  musikisinin kay-

na ş mas ında görmü ş tür. Halk musikisinin bat ı  yöntemleriyle i ş lenmesini 

sağ lık vermi ş tir62 . 

San'at alan ında malzeme olarak Türk halk ının yaratt ığı  değerlerin 

kullan ı lmas ını , yöntem olarak da rönesanstan beri Avrupada geli ş en 
yolun izlenmesini sa ğ lık vermiş tir. 

Ziya Gökalp Türk ahlainun ilkelerini de saptam ış tı r. Vatani ah-

lak, mesleki ahlak, aile ahlaki, medeni ahlak (ki ş isel ahlak) ve uluslar-

aras ı  ahlaktan söz et ıniş tir63 . 

59 Bak: A. Battal Taymas, Ziya Gökalp'ta Milliyetçilik, Türk kültürü içinde, Say ı : 36, s. 
955-958. 

60 Bak: Ziya Gökalp, Türklesmek, İ slâmlasmak, Muas ırlasmak, s. 50. Ankara 1976. 
61 Bak: Ziya Gökalp, Türkçülü ğün Esasları , s. 105-132, Istanbul 1976. 
62 Bak: Ziya Gökalp, ayn ı  yapıt, s. 138-140. 
63 Bak: Ziya Gökalp, ayn ı  yapı t, s. 144-168. 
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Hukukta modernle ş meğe taraftar olan Ziya Gökalp özgürlü ğ e, 
e ş itliğe ve adalete ayk ırı  olan kuralların, ayrı ca dinsel bask ıları  içeren 
yasaların değ i ş tirilmesini istemi ş tir. Hukukta kad ı n ve erkeklerin e ş itli-
ğ ini dilemiş tir. Hukuksal türkçülü ğün devletin çağ claş masiyle gerçek-
le ş eceğ ini söylemiş tir. Geleneklerin de ğ iş mezliğ i sav ında olan kimi 
ş eyhlerin halk ın duygusunu sömürmesini kmanu ş  ve dinsel baskıları n 
yasalarla önlenmesini istemi ş tir64 . 

Gökalp dinsel alanda da Türkçülük yapm ış tır. Din yap ı tlarmın, 
hutbelerin ve vaazlar ın Türkçele ş tirilmesini istemi ş tir. İmam- ı  Azaın'ı n 
namazdaki surelerin bile ulusal dilde okunmas ı na izin verdi ğ ini hatır-
'atmış tır. Ona göre tapmmada söylenen sözler anla şı lmandır ki bir duy-
gulanma, bir vecd kolayca meydana gelsin. Nitekim ilâhiler ve mevlit 
ötebenberi Türkçe okunmu ş tur. Yine bir çok tap ınmada nefesler okun-
masından zevk al ınmas ı , Türkçe ıı in ibadetteki önemini gösterir 65 . 

Gökalp'a göre Türkçülük bir parti de ğ ildir. Bilimsel, dü şünsel ve 
sanatsal bir okuldur. Ba ş ka bir deyimle kültürel bir çaba ve yenile şme-
dir. Gökalp bu konuda özellikle ş öyle söylenıektedir. "Bu sebepledir ki 
Türkçülük ş imdiye kadar, bir parti biçiminde siyasalmücadele meydan ına 
atılmadı ; bundan sonra da ku şkusuz at ı lm ı yacaktır. Bununla birlikte 
Türkçülük büsbütün siyasal ülkülere yabanc ı  da kalamaz... Türkçülük 
çağdaş  bir akımdır ve ancak ça ğdaş  mahiyette bulunan ak ımlarla ve 
ve ülkülerle birle ş ebilir"66 . 

Gökalp'a göre filozof, ba ş kalar ının bulduğ u gerçekleri birle ş tiren 
ve düzene koyan lı.;nıse değ ildir. Gerçek filozof, gerçe ğ in ara ş tı rma yön-
temini bilen ve bunu özünde uygulayan kimsedir. Felsefe bilgilerin 
toplamı  biçiminde anlaşı lamaz. Felsefe, bilgileri bulma ve düzeltme 
yöntemidir. Türkiye'de felsefe gerçek anlamda geli ş memiş  ve bir çok filo 
zof yetiş memiş tir. Bu nedenle ça ğı n tekniğ inden ve felsefesinden yarar-
lanarak ulusal ve dinsel geleneklerimizi aç ıklamallyı z. Çağdaş  uygarlığ a 
kavu ş mamı z ve Türk halk ının mutluluğu, bu yöntemle sa ğ lanabilir. 
Gerçek özgürlü ğün ve uygarlığı n, bilim ve tekniğ in ilerlernesinin dü şünde 
çağdaş  yöntemin uygulanınasında olduğu bilinmelidir67 . 

Gökalp'a göre bilimde Türkçülük olamaz Ancak felsefede bilime 
dayanılmakla birlikte bir yöntem ve de ğ iş ik düşünüş  biçimi bulundu- 

64 Bak: Ziya Gökalp, aynı  yapı t, s. 168-169. 

65 Bak: Ziya Gökalp, aynı  yapı t, s. 170-171. 

66 Bak: Ziya Gökalp, ayn ı  yap ıt, s. 177. 

67 Bak: Ziya Gökalp, Türkles ınek, islanalas ınak, Muasırlasmak, s. 27-28. 
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ğundan Türkçülük yap ılabilir. Felsefe, bilimle çeli şkiye düş memek ko-
şulu ile ruhumuz için daha umutlu, daha co şkulu, daha doyurucr yeni 
ve özgün kuramlar ortaya koyabilir. Zaten felsefenin görevi, bu gibi 
kuranı ları  ve görü ş leri arayıp lıulmakt ır. Gökalp'a göre bir felsefenin 
değeri bir yandan bilimlerle uyum içinde olmas ı , öte yandan umut, co ş -
ku, avunma ve mutluluk vermesiyle ölçülür. O halde felsefenin bir a ş a-
ması  nesnel, öteki a ş aması  özneldir. Baş ka bir deyimle felsefe, bilim gibi 
uluslararas ı  olmak zorunda de ğ ildir. Ulusal da olabilir. Bu nedenle ah-
lâkta, san'atta, ekonomide oldu ğu gibi felsefede de Türkçülük olabilir. 
Felsefe maddi gereksinmelerin zorlamad ığı , yarar ve ç ıkar gütmeyen 
karşı lıksı z bir dü ş iinüş tür. Felsefe dü şüncenin üriinüdür. Bir ulus sava ş -
lardan kurtulmad ıkça ve ekonomik refaha ermedikçe içinde, felsefe ya-
pacak kadar dü şünecek bireyler yetiş emez. Çünkü, felsefe yapmak için 
düş ünmeye yetecek kadar zaman gereklidir. Oysaki bin türlü derdi olan 
bir ulus yaşamak için, kendini savunmak için ve geçimini sa ğlamak için 
düş ünmek zorundad ır. Türkler huzur ve rahata eremediklerinden felsefe 
yapan az adam yeti ş ebildi. Bunlar da iilkülerini iyi saptayamad ıkların-
dan derviş lik ve kalenderlik yolunu seçtiler. Türklerde az filozof yeti ş -
mesinin yetenek yoksunlu ğu yüzünden olduğu sanılmamandır. Bunu 
müspet bilim ve tarihsel huzurun bulunmay ışı nda ara ınalıdır. Bununla 
birlikte kuram olarak yüksek felsefede geri kahnsa bile halk felsefesi 
açı sından Türkler bütün uluslardan daha yüksektirler. Türkler dü şman 
ordusunun felsefesini daha yüksek bir felsefe ile yenmesini bilmi ş lerdir. 

Çanakkale ve Anadolu sava ş ları  maddi üstünlüklerin sonucu değ il ulu-
sal felsefenin üstünlü ğü ile kazanılmış tır. Türklerde halk felsefesinin 
öteki uluslardan daha güçlü oldu ğu, tarihte kazand ıkları  zaferlerle sap-
tanmış tır. O halde Ziya Gökalp'a göre felsefi türkçülük, Türk halk ındaki 
bu ulusal felsefeyi aray ıp meydana çıkarmaktır. Türklerde yüksek fel-
sefe ilerlememi ş  olmakla beraber, halk felsefesi çok  yüksektir 68 . 

Gökalp Islam Dinine de taraftar olmu ş tur. Türkçülü ğü İ slamla 

kaynaş tırmak istemiş tir. Türkçülerin ümmet ülküsünün islâmc ılık ol-

duğunu söylemi ş tir. O Türkçülüğü, içinde milliyet olan İ slam iimmetçili ğ i 
olarak ortaya koymu ş tur. İslâm milliyetçilerinden türkçüleri ay ıırde-
der. Milliyet duygusuna kar şı  olan islâmc ılığı  Arapların, Hintlilerin ve 
Afganhlarm da kabul etmiyece ğ ini belirtnıiş tir. Türkçülerin islâm ül-
küsü için şu program ı  önermiş tir: 1— Müslüman uluslar aras ında ortak 
olan Arap harflerini de ğ iş tirerek korumak 2— Türkçe, Arapça ve bir 
dereceye kadar Farsçadan meydana gelen islâm uluslar ı  ortak bilim ter- 

68 Bak: Ziya Gökalp, Türkçülü ğ ün Esaslar ı , s. 179-182. 
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minolojisi yapmak Bu konuda kongreler düzenlemek. 3— Islam ulus-
lar ında ortak bir e ğ itimin yerle şmesi için kongreler yapmak. 4— Bütün 
islam ulusları  arasında daimi ilişki halinde olan cemaat örgütleri kur-
mak. 5— İ slam ümmetinin simgesi olan Hilâl'in kutsall ığı m korumak. 

Gökalp Türklerin gerek kendi yurtta ş larına ve gerekse dinda ş larına 
hiç bir biçimde kin beslemem.esini öngörmü ş tür69 . 

Bununla birlikte Ziya Gökalp' ı n kimi yaz ılarında ve konu şm.aların-
da dinde yenile ş me yanlı s ı  olduğu görülmektedirm. Hatta daha önce 
değ indiğ imiz gibi onun Cumhuriyet döneminde laikliğ i iyice savundu ğu 
ve hukuk alan ında dinsel bask ılardan uzakla şı lmasını  salık verdiğ i . 

bilinmektedir. 

Ziya Gökalp Selânik'e gitmezden önce Diyarbak ır'da yapt ığı  yayın-
larda o kadar derinle ş miş  değ ildi. Onun 1909 dan sonra Bat ıyı  da iyice 
tanımış  bir düşünür olduğunu kaydetmek gerekir. Cumhuriyet dönemin-
de ise görü ş lerinin daha çok canl ı  ve ileri oldu ğu görülür. Gökalp'ın görüş -
lerindeki çelişkileri, düşünce hayat ındaki bu olgunla ş maya göre de ğer-
lendirmek gereklidir. 

Gökalp Türkiye'de bilimsel ara ş tırmanın, bilimsel dü şüncenin ve 
ulusal değ erleri ortaya ç ıkarmanın yöntemlerini saptama bak ımından, 
önem taşı r. Kendisinin çe ş itli sosyal görü ş leri uzlaş t ırmakta ba ş arı lı  
olduğu görülmektedir. Özellikle büyük ak ımlar haline gelen Türkçülü- 

batı lı laş may ı  ve islttmla ş mayı  birleş tirerek kendi ö ğ retisini meydana 
getirmiş tirn. 

69 Bak: Ziya Gökalp, Türkle şmek, IsIamla şmak, Muasırlaş mak, s. 53-55. 

70 Bak: Ziya Gökalp, Makaleler IV, s. 43, Ankara 1977. 

71 Ziya Gökalp için bak ımz: İ smayıl Hakkı  Baltacıoğ lu, Ziya Gökalp, İ stanbul 1966; 

Küzlın Nami Duru, Ziya Gökalp, İ stanbul 1965; Cavit Orhan Tütengil, Ziya Gökalp Bibliyo ğ -

riıfyası , 1954; Ismet Binark ve Nejat Sefercio ğ lu, Ziya Gökalp Bibliyografyas ı , 1971. 
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iKİNCİ  BÖLÜM 

BAZI TÜRK DÜ Ş ÜNÜRLER İ  VE  

FELSEF İ  GÖRÜ Ş LERI 



FARABI VE FELSEFE S 

Farahi ve Hayat ı  

Farabi'nin tam ad ı , Ebu Nasr Muhammed b. Tarhan b. Uzluk 
(Uzalak) al-Farabi'dir. Kaynaklarda kendisinden al-Feylesof at-Türki 
diye söz edilir. Maveraünnehir'de Farab ilinin Vesic köyünde yakla şı k 
olarak H. 257 /M. 870 y ılında dünyaya gelmi ş tir. Babas ının bir ordu ku-
mandanı  olduğu söylenmektedir. Bir süre Merv'de tahsil görmü ş tür. 
Felsefe ö ğ renimini Bağdat'da tamamlamaya çal ış mış tı r. Burada özellikle 
Ebu Biş r Metta b. Yunus'tan mant ık dersi almış tır. Bu zattan ders alan 
Farabi, Aristo mant ığı m iyice öğ rendi. Arkada ş ları  arasında çalış kanlığı  
ve zekas ıyla tanındı . Daha sonra Harran'a gitti. Orada Yuhanna b. 
Haylan ile tanış tı . Bir Hristiyan bilgiui olan Yuhanna'dan ders alarak 
mantık ve felsefe hakk ındaki bilgisini artırdı . Yeniden Bağdat'a dönerek 
Aristo ve Eflatun'un kitaplar ını  inceledi. Bu Türk filozofır birçok dil 
biliyordu. Çe ş itli eserler yazd ı . Bir süre Ş am'a ve Mı sı r'a gitti. Yeniden 
Ş am'a döndü. Halep ve Ş am dolaylarm ın sultanı  Seyf ad-Devle, Farabi'-
ye çok hürmet gösterdi. Hatta onu saray ında korudu. Farabi H. 339 / 
M. 950 yı lında 80 ya şı nda iken Ş am'da hayata gözlerini yumdu. Felsefe, 
mantık. psikoloji, musiki, matematik ve t ıpda büyük bir bilgin olan Fa-
rabi'ırin ölümü Seyf ad-Devle'yi çok üzdü. Bu sultan ın Türk filozofunun 
cenaze namaz ı m bizzat k ıldırdığı  söylenir. . 

Farabi birçok eserler yazm ış tır. En tanınmış  eserleri şunlard ı r: 

Makale fi Ağrad Ma Ba'd at-Tabia, Risale fi İ sbati al-Mufaraka, 
Ş erhu Risalet Zenon al-Kebir al-Yunani, Risale fî Mesail Muteferrika, 
at-Ta'likat, Kitab al-Cem Beyne Re'yey al-Hakimeyn Eflatun ve Aristo, 
Risale Yecibü Ma'rifetüh ıl Kable Teallüm al-Felsefe, Kitab Tahsil as-
Seade, Kitab Arâ Ehl al-Medine al-Fad ıla, Kitab es-Siyasat al-Medeni, 
Kitab al-Musiki al-Kebir, Tahkik Garad Aristotalis fi 
Kitab Ma Ba'd at-Tabia, Risale Fimâ Yenbagi En Yukaddeme Kable 
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Teallum al-Felsefe, Uyun al-Mesail, Risale fi Cevab Mesai! Suile Anhâ, 
Ma Yas ıhhu vema la Yas ıhhu min Ahkam an-Nücüm . 

Farabruin Varl ık Görüşü 

Farabi varlığı n yüce Allah'tan sudür etti ğ i düşüncesindedir. O'na 
göre Allah'tan ilk önce ilk ak ı l sudur etmiş tir. İ lk akıl zatı  itibariyle 
mümkün, ba ş ka varlıklara nisbetle vaciptir. İ lk ak ıldan ikinci akıl ve 
en yüksek felek sudû'r eder. En yüksek feleke madde ve suretiyle birlikte 
nefs de denir. Bu nefs, feleki bir nefsdir. İkinci akıldan üçüncü ak ıl ve 
ikinci felek meydana gelir. Bu felek sabit y ıldızlar feleğ idir. Üçüncü 
akıldan dördüncü ak ıl ve Zühal küresi hasıl olur. Dördüncü ak ıldan 
be ş inci akıl ve Müş teri küresi, be ş inci ak ıldan altıncı  akıl ve Merih küresi, 
altıncı  akıldan yedinci akıl ve Güne ş  küresi, yendici ak ıldan sekizinci 
ak ıl ve Zühre küresi, sekizinci ak ıldan dokuzuncu akıl ve Utarid küresi 
dokuzuncu ak ıldan da onuncu akıl ve Ay küresi meydana gelir. Ay küresi 
gök cisimlerinin sonuncusudur. Onuncu akla faal ak ıl da denir. Ay alt ı  
aleme faal ak ıl etki yapar. Ancak bu feleklerin arac ılığı yla olur. Felek-
lerin dönüşü sonucunda heyülada çe ş itli yetenekler türer. Böylece dört 
unsur olu şur. Bu unsurlar ate ş , hava, su ve toprakt ır. Unsurlar birbir-
leriyle karış arak çe ş itli bileş imleri ve uyuşumları  doğururlar. Uyuşum so-
nunda meydana gelen yeteneklere faal ak ı ldan co şup gelen suretler biçim 
verir. Böylece madenler, nebatlar, hayvanlar ve insanlar meydana gelir. 

Varolu ş ta ilk mertebe, ilk sebeptir. Son mertebe ise maddedir. Ak ıl-
lar felekler aleminde olur. Olu ş , üstün olandan a ş ağı ya doğrudur. Ay 
alt ı  âleminde yani yeryüzünde ise olu ş  ve akış  aşağı da olandan yukar ıya 
doğ rudur. Ba şka bir deyimle heyüladan insana do ğ ru bir evrim vard ır. 
Yetenek ve uyum has ıl olduğu zaman, faal ak ıldan insan ruhu ak ıp gelir. 
Bilindiğ i üzere bu ak ıl, suretleri verendir. Ne zaman ana rahminde ilk 
tohum haz ır olursa, ona faal ak ıldan ruh akıp gelir. Ruhun bedenden 
önce bulunmas ı  caiz değildir. Ruhun tenasüh yoluyla dönüp dolaşı p 
tekrar cisimlere girmesi de dü ş ünülemez. Görüldü ğü gibi . Farabi'nin 
ruh görü şü Eflatun'a kar şı dı r. 

Bedene ruh faal ak ıldan geldikten sonra insanda nebati, hayvan! 
ve insani güçler meydana gelir. Bu bir ruhun güçleri demektir. 

Nebati güçler beslenme, yeti şme ve do ğurma güçleridir. Hayvan! 
güçler ise hareket ve idrak görevlerini ifa ederler. Hareket kuvveti de 
isteme ( ş ehvet) ve öfke (gazap)'den ibarettir. 

1 Bak. Hanna al-Fahuri ve Halil al-Car, Tarih al-Felsefe al-Arabiyye C. II, S. 92-94, 

Beyrut, Dar al.Mearif bask ı sı . 
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idrak gücü zahiri ve bat ıni duyular diye ikiye ayr ı lır. Zahiri duyu-
lar görme, i ş time, koklama, tatma ve dokunmadan ibarettir. Bat ıni du-

yular ise ortak duyuyu, muhayyileyi, fikri, vehrni ve hat ırlamayı  içine 

al ı r. 

İnsani güçlere gelince bunlar da ameli ak ı l ve nazara ak ıl olmak 

üzere ikiye ayr ı l ır. Ameli akıl davranış la ilgilidir. Güzelle çirki ıı i, yararlı  
ile zararlıyı , doğru ile yanhşı  ay ırmaya yarar. İnsani akıl ayrıca heyülani 
(bilkuvve, münfail), bilmeleke fiil) ve müstefad ak ıl diye üç esasta 

toplanı r. Bu konulardan ileride yeri geldikçe bahsedece ğ iz. Ancak he-

men belirtelim ki Farabrnin sud ılr kuram ında Yeni-Eflatuncu Ploti-
nos'un etkisi vard ır. Ayrıca Farabi Me şş aiyye yani İ slam rasyonalist-

lerinin en önemli temsilcisi olarak Aristo'dan da etkilenmi ş tir. Ancak 
bazı  konularda Aristo'ya kar şı  çıkarak dinle felsefeyi uzla ş tırmaya ça-

lış mış t ır. Sözgelimi, Aristo'da ilk ak ı l varlığı n merkezindedir. Farabrde 
ise ilk akıl Tanrı 'dan gelmiş tir. Aristo varl ığı n oluşunu anlatırken arac ı  
varlı klardan söz etmez, Farabi ise bunu kabul eder. Ayr ıca Aristo'nun 
ilk muharriki maddeye mekanik olarak etki yapar. Farabrnin inand ığı  

Allah ise alemi bilerek ihdas etmi ş tir. Aristo'ya göre külli ak ıl olan ilk 

muharrik maddeye suretini veren itici güçtür. Farabrye göre ise t ılemin 

ve dolayı sıyla maddenin varlığı  Allah'tan gelmi ş tir. 

Ayrıca Farabrnin inand ığı  ilk sebep yüce Allah't ır. Yüce Allah' ı n 
çeş itli sıfatlar ı  vardır. Tanrı 'dan üstün ba şka bir varlık yoktur. O her 
ş eyin sebebidir. Noksan de ğ il tarnd ır. Varlığı  öncesiz ve devambd ır. Yok 
olmas ı  düşünülemez. Varli ğuu devam ettirmek için bir ş eye gereksinme 
duymaz. Tanrı  ne maddedir, ne de madde ile kaimdir. Maddesi de, su-
reti de yoktur. Var olmas ı  için sebep de dü şünülemez. Var olmak için 
hiç bir ş eye ihtiyac ı  yoktur. Benzeri bulunmaz. Tanr ı  cevher olarak 
öteki varlıklardan farkl ıdır. Tek bir Tanr ı  vardır. Eğer Allah'tan ba şka 
tanrı lar olsaydı  aralar ında ayrı lık gayrıl ı k bulunduğu gibi ortak nokta-
lar da olurdu. Bu nitelikler ise olgun varil& yak ış tırılamaz. Tanrı 'y ı  
tam olarak tan ımlamak da zordur. Allah' ı n fash, cinsi yoktur. O'na te-
mel ve karşı t da isnad edilemez. O her şeyin -m--,ı diğ i, ilk baş ladığı  var-
lıktır. Her ş ey O'nundur. O'nda çokluk bulunmaz. Her ş eyi zayıtla 
bilir. Zatryla her ş eye kadirdir. Zat ı  bölünemez, cüzlere ayr ılamaz, mü-
sebbeb değ ildir, hem bât ındır. Hem aç ıktır, hem gizlidir. Tamd ır, son-
suzdur. Hiç bir ş eyle s ınırlandırı lmış  değ ildir. Zatında değ iş iklik olmaz. 
Alemdeki çokluk O'nun zat ından her ş eyin sudfır etmesinden sonrad ı r. 
Evrendeki çokluk itibaridir. O'nun fiilen için, neden dü şünülemez. 
Sırf hayırdır. Sırf güzelliktir. İ lk mahbub ve ilk ma şuktur. 
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Görülüyor ki Farabi islâm' ın Allah' ından felsefecilerin diliyle söz 
etmi ş tir. Ba şka bir deyimle Allah' ın s ıfatlarm ı  sayarken Kur'ân'la fel-
sefeyi uzlaş tırmaya çah şı nış tır. 

Farabi. Allah' ın varlığı nı  da ispatlamak için kan ıtlar vermi ş tir: 

Ilkin Allah' ın varlığı nı  nedensellik ilkesine göre ispatlamaya çal ış -
nuş tır. Doğ ada bir tak ım olaylar olmaktad ır. Her olay ın bir nedeni var-
dı r. Sonsuz nedenler dizisi imkâns ı zdır. Eğer olaylar için sonsuz sebepler 
ararsak, zihnimiz anlams ı z bir durumda kal ır. Kaostan ç ıkamaz. Bir ilk 
nedende durmak zorunluluğu vard ır. Sonsuz nedenler dizgisi, yani te-
selsül olanaks ı zdır. Zihnimiz bir sebepte durmak zorundad ı r. Her ş eyi 

ar eden bu ilk kudret de yüce Allah't ı r. 

Farabi, âlemdeki düzen ve uyumdan da Allah' ın varlığı  inancına 
ulaş mış tır. Varl ıklar çift çift yarat ılmış tır. Mevsimler düzenli gelmek-
tedir. Ate ş , hava, su, toprak insan tabiat ına uygundur. Bu uyumun rast-
lantı  sonucu olmas ı  düşünülemez. Alemi düzenleyen ve var eden bir güç 
vard ı r. Bu da ancak yüce Allah olabilir. 

Farabi, Aristo'dan beri kullan ılan hareket delili üzerine de e ğ ilmiş -
tir. Aristo Tanr ı  anlamında bir ilk hareket ettiriciden söz etmi ş tir. Fa-
rabi ise irade sahibi, gören, bilen, i ş iten, gücü sonsuz ve canl ı  olan yüce 
Allah'ı n varhğa hareketi verdi ğ ini belirtmi ş tir. Eğer her hareketten önce 
bir muharrik yani hareket ettirici dü ş ünürsek, zihnimiz sonsuz muhar-
rikler dizisinden kurtulamaz. O halde bir ilk hareket ettiricide durmak 
gerekir. Bu da ancak yüce Allah't ır. 

Farabi, vâciple müm.kinin ta ınnundan hareket ederek Allah' ın 
varlığı nı  gösterme ğe çalış mış tı r. Mümkin, varlığı  ve yokluğu muhtemel 
oland ı r. Vâcip ise varlığı  zorunlu oland ı r. Bu alemi mümkin olarak dü-
ş ünürsek varl ığı  için bir sebep aran ıam ı z gerekir Çünkü varl ığı  zorunlu 
değildir. Mümkin olan bu âlem için sebep arad ığı = zaman varl ığı  zo-
runlu olan vacip varlığ a ulaş ma= gerekir. Vâcip olmadan mii ınkin 
meydana gelmez. Vâcip tam ve olgun oland ır. Değ iş meyendir. Vâcip 
olan varlığı n, yokluğu düşünülemez. Çünkü yokluk eksikliktir. Bizde 
varlığı  olgun olan vacip kavram ı  bulunduğuna göre vacip varl ık da var-
dır. Bunu bir örnekle anlatacak olursak, üç aç ı lı  olmayan üçgen düşünüle-
meyece ğ i - gibi yok olan bir vacip te dü şünülemez. Her ş eyin nedeni olan 
vacip varl ık ise Yüce Allah't ır2 . 

2 Bak. Ibrahim Agah ÇUBUKÇU, Islam Düş üncesi Hakkında Ara ştırmalar, S. 43-45, 

Ankara, 1983; Mübahat Türker KUYEL, Aristoteles ve Farabi'nin Varl ık ve Dü ş ünce oğretileri, 

Sayfa: 82-89, Ankara 1969 
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Farabi varlığı n Allah'tan geldi ğ ini kabul etmekle birlikte zaman 
itibariyle varlığı n öncesiz oldu ğu görüş üne varan ifadeler de kullanm ış -

tır. Yaratma yerine ihdas ve ibda gibi kapal ı  sözcükler kullanmış tır. 
Bu yüzden de büyük clü ş ünür Gazzali'nin ac ı  eleş tirilerine u ğ ramış tır. 
Gazzali ayn ı  ele ş tiriyi libn Sina için de yapm ış tır. Ancak Farabi varlığı n 

var olma nedeninin zat itibariyle yüce Allah oldu ğunu doğ rulam ış tır. 
Zaman aç ı sından ise varlığı n Allahta öncesiz olduğunu ileri sürmü ş tür. 

Çünkü, demi ş tir, eğer Allah belli bir süre varl ığı  irade etmezken, sonra-
dan bunu irade etmi ş  olursa O'nun ilminde ve iradesinde de ğ iş iklik düşü-
nülmüş  olur. Yüce Allah' ın ilminde ve iradesinde ise de ğ iş iklik düş ünüle-
mez. O halde, varl ık Allahla birlikte öncesizdir. Esasen o varl ığı n Al-

lah'tan sudtir etti ğ ini belirtmekle alemlerdeki çoklu. ğun, görüntüden 

başka bir ş ey olmadığı m ima etmi ş tir. O'na göre varlığı n aslı  birdir.  Âle-
min zaman aç ı sından öncesizliğ ini bir örnekle daha iyi aç ıldıyabiliriz: 

Bir insan güne ş li bir havada hareket etti ğ i zaman o insanla gölgesi aynı  
anda hareket eder. Gölgenin hareketinin nedeni ise insan ın zatıdır. 

Ayrıca Farabrye göre yüce Allah, âlemin varl ığı nı  sonradan irade 
etmiş  olsaydı , bu irade etmeden önce zaman ın bulunmas ı  gerekirdi. 

Zaman ise hareketin say ı sı dır, süresidir. Hareket ise cismin yer de ğ iş -

tirmesidir. O halde âlem öncesiz olarak vard ır. Çünkü zamandan önce 

zaman var olunca cisim de var olmu ş  demektir. Farabrnin bu görü ş lerini, 

Gazzali ac ı  ac ı  ele ş tirerek Allah' ın "ol", demesiyle her ş eyin yoktan var 

olduğunu belirtmi ş tir. 

Farahrnin filmleri S ınıflaması  

Farabi, ihsâu'l-Ulâm, Makale fi A ğ rad Ma Ba'd at-Tabia, Kitab 
at-Tenbih ala Sebil as-Seade ve Kitab. Tahsil as-Seade adli eserlerinde 
ilinderin sınıflamas ına yer vermi ş tir. O, ilimleri cüz'i ve külli olmak 
üzere ikiye ay ırmış t ır. Cüz'i ilimler yani tikel ilimler mevcud ve mev-
hum ş eylerden bahsederler. Do ğ a bilimleri, hesap, geometri ve t ıb ilim-

leri cüz'i ilimlerdendir. Küllî ilimler ise varolma ve birlik sorunlar ı  gibi 

genel sorunları  konu edinir. O bazan da Aristo'dan esinlenerek ilimleri 
ameli ve nazar olmak üzere ikiye ay ırır. Matematiğ i, doğ a bilimlerini 

ve metafizik bilimleri nazara bilimler içinde dü şünmektedir. Beraberce 

mütalea ettiğ i anıeli ve medeni ilimleri ise ahlak ve siyaset diye ikiye 
ay ırmış tır. ihsau'l-Ul ıim adlı  eserinde ise a ş ağı daki bilim türleri üzerinde 
durmuş tur: Dil bilimi mant ık bilimi, matematik, doğa bilimleri, ilahi 
bilimler, fıkıh, kelam ve medeni bilimler. Dü şünürümüz ayrıca dilbili-

mini yedi; mant ık bilimini sekiz; riyazi bilimleri yedi; tabii bilimleri 
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sekiz; ilahi bilimleri üç; f ıkıh bilimini iki: kelam bilimini iki ve yine 
medeni bilimleri de iki - bölüme ayırmış tır. Farabi mant ık biliminin tak-
siminde Aristo'ya dayannu ş t ır. Medeni bilimlerin taksiminde ise Aristo 
ve Eflatun'dan istifade etmi ş tir. Hesap ve geometri bilimlerinin bölü-
münde Euklides'e dayanm ış t ır. Bununla birlikte Farabrnin yapt ığı  
sı n ıflama herhangibir Yunan dü ş ünürünün yapt ığı nı  tekrarlamaktan 
ibaret de ğ ildir. Islami bilin ılere de yer vermi ş tir. 

Farabil ve Ahlâk Felsefesi 

İ nsanın davranış larının amacı  hayır olmalıdı r. İ nsan felsefe yapar-
ken ilkin kendisini anlama ğa çahşmah, sonra âlemi anlamaya çah şmah 

ve böylece hayra yönelmelidir. Alemin amac ını  öğ renmek ve anlamak 
demek mutlulu ğu bulmak demektir. 

İnsan her ş eyden önce bedeninin sa ğlığı nı  korumak ister. Ayrıca 
yararl ı  ve zararl ı  olanı  bilmek ister. İnsan kötülükten kaç ıp iyiliği iş -
ledikçe ahlâkh davranm ış  olur. Nazan felsefe e şyan ın sebep ve neticesini 
bilmeyle ilgilidir. Ameli felsefe davran ış la ilgilidir. 

Bedeni korumak ve duyularm sa ğ lığı nı  korumak, hayvanlarla ve 
insanlarda ortakt ır. Hayvanlarda e ş yanın sebeplerini arama ş evki yok-
tur. Hayvanlarda dü şünce gücü bulunmad ığı ndan, içgüdü ile hareket 
ederler. Onlar e şya karşı sında hayret etmezler. İnsan, hayvandan farkl ı  
olarak eşyadan hayret duyar. İnsan kendi cevheri üzerinde dü şünebilen 
bir varlıkt ır. Insanı  anlamak için âlemin bütününü anlamak gerekir. 
Çünkü insan âlemin bir parças ı dır. İnsanın amac ı  da bütündür. Alemin 
son amac ını  ara ş tı rmak demek mutluluğu aramak demektir. K ısacas ı  
insan felsefe yaparak mutlulu ğu bulur. 

Farabrye göre bilgiyi aramakla, insan ın kendisini aramas ı  ayn ı  
şeydir. Düşünmek demek, varlığı  anlamak demektir. Bunu da biraz 
derinleş tirirsek, varl ık yani âlem, Tanrı 'nın düşünmesinin ifadesidir: Bir 
bakıma düş ünceyle varl ık arasında fark bile kalmaz 3 . 

Farabrye göre insan ın davranış ları  aras ında öğülmesi, kötülenmesi 
ve bunun ikisi aras ında olan davran ış lar vardır. Buna göre, iyi davranış -

lar ölçülü davram ş lard ı r. İyi ve güzel davran ış ların başı nda korkakl ıkla 
atılganlık aras ında olan ölçülülük gelir. Savurganl ıkla cimrilik aras ın-

daki tutumlu davran ış  da övgüye de ğer. Namuslu davran ış  da Farabrnin 
nin övgüleri aras ındad ır 

3 Mübahat Türker KtYEL, amlan eser, S. 104-105 
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O'na göre insan bedeni zevke ve düş ünce zevkine ula ş abilir: Dü ş ün-
ce zevki, bilgi ö ğ renme zevki, ba ş arma zevki gibi hazlard ır. Bedeni 
zevkler çabuk yok olur. Dü ş ünce zevkine geç kavu şulur, ama uzun 
devam eder. Dü şünce zevkini elde etmeye çal ış malı dır. İnsan, iyiliğ i 
kötülükten ay ırarak iyi davran ış lara yönelirse, kuramsal bilgiyi ve ameli 
bilgiyi birleş tirmi ş  olur4 . 

Farabi, nıutluluğ a ermi ş  olan insanlar ı n ruhuyla fas ıklarm ve cahil-
lerin ruhlann ı  derece bakımından birbirinden ay ırmaktad ı r. İyi davranış -

ta bulunanlar ın ruhu, öldükten sonra sonsuz derecede mutlu olarak 
yaş ar. Fas ıklarm ruhu ise, öldükten sonra ya ş amakla birlikte mutsuz 

olur. Ancak cahillerin ruhları  nazara ve amen olgunlu ğa ermediğ inden 
maddeye bağ lı dırlar. Bu nedenle öldükten sonra, bunlar ın ruhunun yok 
olmas ı  doğaldır. Farabrnin bu görü şü oldukça özgün olmakla birlikte 
klasik İ slam anlayışı yla bağda ş maz Bununla birlikte Farabrnin ruh 
görüşü bir eserinden ötekisine de ğ iş mektedirs. 

Farabi, sevgi ve adalet kavramlar ı  üzerinde çok durmu ş tur. In-
sanların birbirlerini sevmeleri gerekti ğ ini vurgulamış tır. Yüce Allah' ın 

hem seven, hem sevilen varl ık olduğunu belirtmi ş tir. 

Fikir ve davran ış ları  ortak olanlar aras ında sevgi do ğ aeağı m beyan 
etmiş tir. Bir de ç ıkardan meydana gelen sevgiden söz etmi ş tir. Ancak 

doğal sevginin de önemine de ğ inmiş tir. Bu sevginin aile bireyleri ara-
sında önem. taşı dığı nı  söylemiş , bundan başka adalet sevgisine önem 
vermi ş tir. Toplum içinde insanlar ın birbirlerine yard ım etmeleri gerek-
tiğ ini söylemiş tir. Esasen insanın var olmasının amac ı  en üstün mutlu-
luğu elde etmektir. Bu da iyi davram ş larla kazanıhr. Bunun için de, iyi 

davranış ların ne olduğunu bilip amaç edinmek gerekir. Buna göre insan 
içinde ya şadığı  toplumda yurtta ş larıyla elele vermelidir 6 . 

Peygamberlik Felsefesi 

Farabi din ve felsefeyi uzla ş tırmaya çal ış an bir düşünürdür. Bunu 
yapmak için filozof ve peygamberin amac ının bir olduğunu söylemi ş tir. 
Hatta o, erdemli bir ş ehrin önderinin iyi davram ş larla, filozof ya da pey-
gamberin amac ına ulaş aca ğı nı  belirtmi ş tir. Bu amaca peygarnberlikde 
vahiyle ula şı lır. Peygamberli ğe müsait olan kimse ilkin müstefad ak ı l 

4 Barına el-Fahuri ve Halil al-Car, an ı lan eser, e. II, s. 135-138 

5 Mehmet AYDIN, Farabrnin Ruhun oliimsüzlügiine Dair Görü şü ile ilgili Bazı  Yanlış  
Anlamalar, İ slami ham, Enst. Dergisi, C. 5, S. 121-128; Hanna al-Fahuri ve Halil al-Car, an ılan 

eser, C. II, S. 122-125,. 

6 Bak. Farabi, Tahsilu's-Seade, S, 43-44 M ı sır baskı sı . 
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derecesine ula şı r, sonra onun akl ı  faal ak ılla bağ  kurar. Yüce Allah faal 
akıl aracılığı yla vahiy yollar. Faal Ak ıl, Allah'tan gelen vahyi peygam-
berin ~fail akl ına müstefad ak ıl arac ılığı yla akıtır yani gönderir. 
Sonra, gelen vahiy peygamberin tahayyül gücüne ula şı r. Ancak burada 
önemli bir özellik vardır Hakim ve filozof olan kimsenin münfail akl ına 
da bilgiler ilahi kaynaktan gelir. Peygamberin ise tahayyül gücüyle 
vahy alma özelli ği vard ır*. 

Burada önemli olan özellik filozofun akhyla, peygamberin ise tahay-
yül gücüyle bilgiye ula şmasıdır. Vahiy alan peygamber şu andaki 

ve gelecekteki olaylarla ilgi kurar. Mufarak makulat ı  ve di ğ er ş erefli 
varhkları  tanıyabilir. Bu durum insanın en yüksek mertebesidir 7 . 

Bu duruma göre, Farabi aç ısından peygamber ve filozof erdemli 
bir şehirde başkanlık yapmak için uygundur. İkisi de faal akılla temas 
kurma gücüne sahiptir. Faal ak ıl hem dini bilgilerin, hem de toplum 
düzeni için gerekli olan zorunlu bilgilerin kayna ğı dır. Peygamberle fi-
lozof aras ındaki fark, birincisi tahayyül gücüyle, ikincisi inceleme ve 
düş ünme gücüyle bilgileri elde eder. Böylece Farabi dinle felsefeyi, 
akılla vahyi uzla ş tırmaya çal ış nuş tı r. 

Her ikisinin de kayna ğı  yukarıda belirttiğ irniz gibi faal ak ıldır. Fa-
rabrye göre gerçek birdir. Ancak o gerçe ğe insanın ulaşma yöntemi fark-
hdır. Peygamber halk âlemine uygun dü ş ecek kudsi bir güçle yarat ılış -

tan donat ılmış tır. Peygamberler yarat ı lış tan ve âdetlerden olan ş eyleri 
değ iş tirecek mucizelerle gelmelidirler. Onlar ın manevi aynalar ı  Levh-i 
Mahfuz'da yok olmas ı  düşünülemeyecek bilgileri aksettirmekte güçlük 
çekmez. Tanr ı  elçileri olan melekler de peygambere Allah'tan tebligat 
getirir8 . 

Ona göre, peygamberin mucize sorununda özel bir yetisi vard ır. 
Peygamber en yüksek mutlulu ğ a ulaş an insand ır. Filozof ise ak ıl ve in-

celemeyle bunu ba ş aran ara ş tırı cıdır. Peygamber nas ıl en iyi, en do ğ ru 
ve en güzeli kendi sistemine göre anlat ırsa filozof da akl ı  ve ahlâkı  sa-

yesinde bunu ba ş armak ve yaymak için çal ışı r. 

Eğ itim Felsefeyi 

Farabrye göre e ğ itim yöntemi ne fazla sert, ne de fazla yumu ş ak 

olmalıdır. Öğrencinin istek ve tutkusunu devam ettirmek e ğ itimde 

* Farabi, el-Medinetu'l-Fad ı la, çv. Nafiz Dan ış man, İ st. 1976; sh: 61-72. 

7 Ara Ehl al-Medine al-Fad ıla, S. 85-87, al-Kahire 

8 Bkz. Farabi, Kitab al-Fusus, S. 9, Haydarabad, 1345. 
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önemli bir ilkedir. Buna göre ö ğ renci yeti ş tirme ş artlarını  hazırlamak da 

üzerinde durulmas ı  gereken bir husustur. Onun "su damlaya damlaya 
taş ta gedik açar" sözü tan ınmış tır. Bundan ba şka, eğ itimde sorunları  
teker teker ele al ıp derinleşmenin önemini vurgulam ış tır. Ayrıca öğret-

men .öğ rencisiyle bilimsel konular ı  tartış abilmelidir. O bu konuda Sok-
rates'in kendi ö ğrencilerinden ve yine Eflatun'un ö ğ rencisi Aristo'dan 
bazı  bilgiler öğ rendiğ ini kay-detmi ş tir. Tartışı rken gerçeklerin ortaya 
çı kacağı m belirtmiş tir. 

Farabi, eğ itimde mantık ve felsefe üzerinde ısrarla durmu ş tur. 

Farabrnin felsefesinde akl ın büyük bir önemi vardır, Daha önce 
de dokunduğumuz gibi o, akılcı  Aristo'nun görüş lerinden yararlanmay ı  
ihmal etmemi ş tir. Farabi bir yandan devlet yönetiminde ve günlük i ş -
lerde ak ıl ve düşünürlerin önemini vurgularken, öte yandan vahyi ve 
peygamberi de din i ş lerinde kabul etmi ş tir. 

Farabi, insan ı  cüz'i iradeye sahip sorumlu bir varl ık olarak kabul 
ediyor. Bu nedenle çocuklara sorumluluk duygusunu a şı lamanın önemine 
değ inmiş tir. 

Farabi, eğ itimde ilkin ikna yolunun ve sözlü dikkati çekme yolu-
nun önemini vurgulamış tır. O'na göre yönetimin ba ş kanının iradesini 
gerçekle ş tirmek için gere ğ inde zor yöntemi de kullanabilir. Ancak Fa-
rabrnin kafas ındaki yönetici son derece erdemli bir ki ş idir. 

Farabi Çocuklar ın karar verme yetene ğ i üzerinde de durmu ş tur. 
Farabi insanları  özgür, tabiat aç ı sından hayvana yak ın ve köle olmak 
üzere üçe ay ırmış tır. O'nun özgür insan ı  Nietzsche'nin üstün insan ım 
hatırlatmaktad ır. Özgür insan ba ğı msı z ve akla uygun hareket etme 
gücüne sahiptir. Tabiat itibariyle hayvana yak ın olan insan ise, duygu-
larına yenik düş er. Bu tür insanlarda korku ve üzüntü eksik olmaz. 

Farabi eğ itimde şüphelerin giderilmesi üzerinde de durmu ş tur. 
Ona göre şüphe yüzünden baskı  değ il şüpheyi izleyerek gerçek olmayan 
görüş lerden çocuk uzakla ş tırılmandır. Ş üphe bir arayış  yöntemi olma-
lıdır. 

Eğ itimin amacı  mutluluğu bulmak ve insanın içinde ya şadığı  top-
luma yararl ı  hale gelmesidir. Mutluluk ancak hayra ula şmakla müm-
kündür. Hayra ula şmak için de felsefeden yararlanmak gerekmektedir. 

Farabi, felsefe ö ğrenmek isteyenlerde a şağı daki özellikleri aram ış -
tır: Genç olmak, iyi mizaçl ı  olmak, ahlak ve erdem kurallar ına uygun 
alış kanl ıkla'. edinmek, Kur'ân' ı  öğ renmiş  olmak, din biV ınlerini iyi bil- 
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mek, kötü özelliklerden armm ış  olmak, kötülükten kaç ınmak, ihanetten 
sakmmak, hileden uzak durmak, dinin buyruklar ını  yerine getirmek, 
bilimi ve bilim adamlarını  her ş eyin üstünde tutmak9 . 

Farabi, Kitab fi Cem' Beyn Ra'yey al-Hakimeyn Eflatun al-Ilahi 
ve Aristatalis adl ı  küçük eserinde Eflatun ve Aristo'nun görü ş lerini uz-
laştırmaya çalış mış tır. Zira ona göre felsefe birdir. 

Farabi, Aristo'nun kimi görü ş lerini düzeltmi ş  ve bir çok felsefei 
sorunlara ışı k tutmuş tur. Felsefeye yeni terim ve kavramlar kazand ır-
mış t ır. Öz ile varlık ya da mahiyetle hüviyet üzerinde durarak üniversali 
bireye indirgemek istemi ş tir. Farabrnin bir çok felsefi sistemden etki-
lenmesi akla gelir. Özellikle Hind, Hristiyan, Sabit, Maniheist, Eflatuncu 
ve Aristocu düşünceleri bunlar aras ında sayabiliriz. Ancak eklektik bir 
yöntem izlemesine ra ğmen onun felsefesinde özgün görü ş ler yer almış tır. 
Bu nedenle de kendisine al-Muallim al-Sani (II nci Ö ğ retmen) denmi ş tir. 
Onun dinle felsefeyi uzla ş t ırm.a çabalar ı  yanında mantık, hesap ve geo-
metri gibi müspet hilimlere önem vermesi de dikkati çeki ş idir. 

Görülüyor ki Farabi 	felsefesinde felsefeye ve müsbet dü şün- 
ceye önem vermi ş tir. Akla de ğer vererek ça ğdaş  gelişmelerin izlenmesini 
öngörmüş tür. 

Yönetme Sanatı  

Farabi genel olarak toplumlar ı  ikiye ayırır: 1. Olgun toplum. 2. 
Eksik toplum. Olgun toplumu da en büyük, orta ve küçük olmak üzere 
üçe ayırır. Eksik toplumu ise köy, mahalle, sokak ve ev toplumları  ol-
mak üzere dörde ay ırıyor. 

Farabrye göre insanlar mutlu olabilmek için, bir yönetim alt ında 
birlikte ya şamak zorundad ırlar. İnsan toplumsal bir varl ıktır. Bu ne-
denle insanların yardımlaşmaları  gerekir. Erdemli ba şkanın buyruk-
ların' yerine getirmek her yurtta şm görevidir. Toplumda yard ımlaşma 
hem fikir yönünden ve hem de davran ış  yönünden olmalıdır. Fikir yö-
nünden toplumun mutluluğu için düşünmek, ilkeler tesbit etmek ve var-
lığı n hikmetini incelemek gerekir. İnsan hayatmda dinin de önemli bir 
yeri vard ır. Davran ış  açısından erdemli ve hay ırlı  iş ler yapmanın önemi 
büyüktür. Bu da insanlar ın ihtiyaçlarına yardım etmekle münıkündürl°. 

9 Aydın SAYILI, Farabi ve Tefekkür Tarihindeki Yeri, Belleten C. XV, Say ı : 57, S. 41, 

Ankara 1951. 

10 Kemal Yaz ıcı  ve Anton H. KEREM, Alam al-Felsefe al-Islamiyye, S. 462-465, Dar 

al-Makşuf baskısı . Lübnan. 
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Farabi'nin peygamber ve dü şünür aras ındaki benzerliklere dair 

görüş lerine yukar ı da değinmiş tik. Ş imdi ise bir topluluğu yönetme aç ı -

sından, bu konunun ayr ıntı larını  belirteee ğ iz. 

Bir ş ehirde herkes önderlik yapacak durumda de ğ ildir. Önderlik 
yapacak kimsenin, herş eyden önce yarad ı lış dan bu iş e kabiliyetli olmas ı  
gerekir. İ kinci olarak da önder, meleke, görü ş  ve irade itibariyle haz ır-
lıklı  olmalı dır. Başka bir deyimle önder bilfiil ak ıl ve makul olma dere-

cesine yükselmelidir. Bu şüphesiz üstün insanlara özgü bir ş eydir. Böyle 

bir insanı n nefsi, akl-ı  fa'al ile bağ lantı  kurar. Bu da ilkin münfail akl ın 

ve müstefad akl ın onda meydana geli ş iyle olur. Müstefad ak ıl sayesinde 
fa'al ak ıl ile bağ lant ı  has ıl olur. 

Faziletli ş ehrin önderi olan insan, bilgileri do ğ rudan do ğ ruya fa'al 

ak ıldan al ır. Bu bilgiler bir çe ş it vahiy yoluyla has ıl olur. Bu da uykuda 

veya uyan ıkken mümkündür. Akl- ı  fa'al sadece bir arac ı dan ibarettir. 

Çünkü akl- ı  fa'al, Allah'tan ak ıp gelen birş eydir. Ba şka bir deyimle, 

Allah bilgileri Akl-ı  Fa'al arac ılığı  ile önder insana vahy eder. Akl- ı  Fa'al, 

Allah'dan ald ıklarını  müstefad ak ıl arac ı lı i,.■.,1 ile münfail akla akı tır. Bu 

bilgiler önder olan insan ın muhayyilesine geçer. Böyle bir insan ın mün-
fail aklına bilgilerin akmasiyle o insan hakim, filozof veya erdemli 
önder olur. Bu bilgiler kimin mütehayyile kudretine akarsa, bu insan da 
peygamber olur Gelecekten haber verir. Bu dcreceye yükselen insan, 
mutluluğun ve insani derecelerin en yüksek noktas ına ula ş mış  demek-
tirl 1 . Böylece Farabi, peygamber, filozof veya bir devleti idare eden 
önder aras ında felsefi yönden ba ğ lant ı  kurmaya çah ş mış tır. Esasen 

Tahsilü's-Seade adl ı  eserinde filozof, ba ş kan, kral, kanun koyucusu ve 

önderin ayn ı  anlamda oldu ğunu belirtmeye çalış mış tırl 2 . 

Farabi, Peygamberlik felsefesi üzerinde esasl ı  surette e ğ ilen ilk is-

lam filozofudur. Onun faziletli bir ş ehrin önderinde bulunmas ı  gereken 

özellikler hakk ındaki görüş leri oldukça dikkati çekicidir. Bu özelliklerin 
bazıları  yarat ı lış tan olur. Baz ıları  da sonradan kazan ıhr. Önder'in ya-

ratı lış tan olan özellikleri cismani, akli, ifade ve bela ğ atla ilgili, ilmi ve 

ahlaki olmak üzere be ş e ayrı lır. Ş imdi bir önderde bulunmas ı  gereken bu 

özellikleri s ırasiyle görelim. 

11 Bak. al-Medine al-Fad ı la, s. 71; Tarih al-Felsefe al-Arabiyye, e. II, s. 145, 153; Abdul-

halim Mahmud, at-Tefkir al-Felsefi fi al- İ slam, e. II, S. 153-155, M ısır, (tarihsiz). 

12 Bak. Tarih al-Felsefe al-Arabiyye, C. II, s. 153; Muhammed Ariyyet al-Ebraş i ve ELIMI 

Fiituh Muhammed, ATam es-Sakafet al-Arabiyye ve Nevabi ğ  al-Fikr al- İ slami (al-Mecumua 

as-Saniye), S. 78-79, al-Kahire (tarihsiz). 
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1. Cismani özellikler: Önderin vücuda sa ğ lam, organları  da tam 
olmal ıdır. 

2. Akil özellikler: Önderin anlayışı  çok, hafızas ı  kuvvetli ve zekâs ı  
keskin olmalıdır. 

3. Kudret ve bela ğatle ilgili özellikler: Her ş eyi açık bir surette 
ifade etmek. 

4. Ilim ve ara ş tırmayı  sevmek 

5. Ahlaki özellikler: Yemede, içmede ve cinsi arzularda ölçülü ol-
mak, dostluğu sevmek, yalandan sak ııı mak, ululuğu benimsemek utan-
dırı cı  ş eylerden kaç ınmak, dünyalık paraya ve menfaata dü şkün ol-
mamak, adaleti sevmek, zulümden kaçmak, ölçülü mizaçta olmak, lü-
zumsuz k ızmamak, büyük bir azim ve irade sahibi olmak, gerekli ş eyleri 
yapmakta korkak de ğ il cesaretli olmak13 . 

Farabi'ye göre bu özelliklerin hepsi pek az kimse de bulunur. 

Önderin sonradan kazanaca ğı  özellikler ise ş unlard ır: 

1—Hakim olmak. Bu demektir ki, önderin ruhi özellikleri tam ol-
malıdır. Fa'al ak ıl ile bağ lant ı  kurmay ı  ba ş armalı dır. 

2— Önder, kendinden önce gelenlerin koyduklar ı  kanun ve usulleri 
bilmelidir. Bu hususları  kafas ında iyi tutmalı dır. Ş ehirleri idare eden 
eski insanların yaptıklarından faydalanmalı dır. 

3—Eskilerin deney ve kanunlarmdan yeni hükümler ç ıkarmak. 
Başka bir deyimle kıyas yapmak. 

4— Günlük sorunlar hakkında eski ş ehirlerin usûl, örf ve adetlerin-
den faydalanmak. Bunu yaparken ş ehrin menfaatini gözetmek ve 
isabetli hükiimlere varmak. 

5—Eskilerin izinden yürüyerek ç ıkardığı  hüküm ve koydu ğu usul-
leri halka ö ğ retmek. 

6— Sava ş a dayanıklı  olmak ve sava ş  kurallarını  iyi bilmek". 

Farabi, peygamber, filozof ve siyasi önderin ayn ı  özelliklerle mü-
cehhez olmas ını  anlatmakla beraber, mucize sorununda peygamber-
lerin özel yetilerini de kabul etmektedir. Farabi hiçbir zaman Hz. Mu-
hammedin Hak Peygamberi oldu ğunu inkâr etmemi ş tir. O, peygam-
berlik felsefesini bir yandan dinden, di ğer yandan da Eflatun'un Cum- 

13 Farabi, Fusul Min Ara Ehl al-Medinet al-Fad ı le, e. 67-71. yayınlayan: Ali Abd al-

Vahid Vafi, al-Kahire, 1961. 

14 Farabi, Fusul Min Arai Ehl al-Medinet al-Fad ıle, s. 71-75. 
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huriyet'inden faydalanarak kaleme alm ış t ır. Böylece bu konuda da dinle 
felsefeyi uzla ş tırmaya çalış mış tır. Ona göre Peygamber, en yüksek mut-
luluğ a ulaş an insandır. Filozof' da akıl ve tetkikle bunu ba ş aran araş t ırı -

cıdır. Peygamber nas ıl en iyi, en doğ ru ve en güzeli, kendi sistemine gö-
re anlat ırsa, filozof da akl ı  ve ahlaki sayesinde bunu ba ş armak ve yay-
mak için çalışı r. Esasen Farabi'ye göre felsefe güzeli ve mutlulu ğu tah-
sil etmek ilmidir ı  5 . 

Ruh, Melekler ve Ahiret Sorunu 

İ nsan iki cevherden ibarettir: 

1—İnsanın ş ekli tarafı  yani bedeni. Beden hareket eder durur, yer 
tutar ve bölünebilir. 

2—Diğ er cevherin ş ekli yoktur. Bu ruhtur. Onu ancak dü şünce 
kavrar. İnsanın ş ekli tarafı  halk alemindendir. Ruhi taraf ı  ise emr ale-

mindendir. Çünkü ruh emr alemindendir. Beden ise halk âleminde bu-
lunur. 

İnsanın açık görünen tarafı  bedenidir. Gizli taraf ı  ise ruhudur. Ruh 
da ikiye ayrı lır: 

1—Amel ile ilgili olan ruh. 

2— İ drakle görevli olan ruh. 

Bunların da ayr ıca dereceleri vard ı r. 

İ nsanın ruhu yani nazari akıl, ilahi feyzden nasibini al ı r. İ nsan ah-
laken olgunla ş arak Allah'a yükselebilir. Bilgiler bir aynaya akseder gibi 
ilahi kaynaktan ruha co ş ar gelir. Böylece de insan en yüksek manevi 
zevke ula ş ahilir. Tabii bu hal normal bir ruha nasip olmaz. En yüksek 
mutluluğa, ancak kudsi ruh ula şı r16 . 

İnsan tasavvuf' bir ar ınma ile ulvi aleme yükselirse, her ş eyin Al-
lah'ın zat ında birlik olduğunu ve halk âlemindeki çoklu ğun anzi bulun-
duğunu anlar'''. 

Meleklere gelince: Bunlar ilmi suretlerdir. Onlar ın cevherleri ibda 
edilmi ş tir. Bunların suretlefi yoktur. Bunlar ibciai bilgilerdir. Fakat 
ibda' edilmelerinden sonra kendi zatlar ıyla kaim olurlar. En yüksek 

15 Farabi, Kitab at-Tenbih ala Sebil as-Seade, s. 20-1, Haydarabad, İ brahim Makdur, 

Farabi, A History of Muslim Philosophy içinde, e. I, s. 463; Sa ğ ir Hasan Masumi, Farabi (sözü 

geçen eser içinde) s. 710-712. 

16 Bak. Kitab al-Fusus, s. 9-15. 

17 Bak. De Boer, an ı lan eser, s. 173-174 
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emri düşünürler. Kudsi ruh onlara uyan ıklıkta hitap edebilir. Nebevi 
ruh ise, uykuda onlarla milaş eret eder. 

Meleklerin zatlar ı  vardır. Biz onlara, insanlara nisbetle zat isnad 
edebiliriz. Fakat gerçek zatlar ı  emr alemine aittir. Onlarla be ş eri güçler 
arasında ancak insan ın kudsi ruhu mülaki olabilir. Bu mülakattan son-
ra, insan ın açık ve gizli duygular ı  yükselir. İnsan kabiliyet ve temizli-
ğ ine göre meleğ i görebilir. Fakat mele ğ i gerçek bir ş ekil halinde ve za-
t ıyla değ il, manevi olarak kavrar. Onun sesini i ş itir. 

Vahiy almaya müsait kimse melekle ba ğ lantı  kurar. Manen vahiy-
leri ondan al ı r. Melek mecazi bir surette tezahür edebilir 18 . 

Görülüyor ki, Farabi'nin ruh ve melek anlay ışı  birtakım tefsir ve 
te'villerden ibarettir. Bu hususta her eserinde sistemli olarak ayn ı  aç ık-
lamay ı  yapmadığı  görülmektedir. Bu konuda da bir yandan felsefeye 
meyli, diğer yandan da dinden vazgeçemeyi ş i açık olarak anla şı lmak-
tad ı r. Daha do ğ rusu o, ruh melekleri hem dini ve hem felsefi olarak aç ık-
lamaya çalış mış tı r. 

Mead Sorunu 

Beden öldükten sonra, ruhlar için mutluluk ve i şkence vard ı r. Bu 
tabii yukarda belirtildi ğ i gibi, ruhlara göre de ğ iş ir. insanın am eline göre 
ikhirette ruhu miikafatland ırıhr veya cezaland ırı hr. Cahil ruhlar ın sonu 
yoktur. Ancak Farabrnin ruh görü şü eserlerine göre farkl ıdır. 

Allah inayet sahibidir. Her ş eyi ihata eder. O'nun herkesle ilgisi 
vardır. Herşey O'nun hüküm ve takdiriyle olur. Hay ır ve şer O'ndan-
dı r 19 . 

Farabi'nin Etkisi 

Farabi her ş eyden önce kendinden sonra gelen islâm felsefesini etki-
lemiş tir. Özellikle İbn-i Sina'n ın, Farabrnin izinden gitti ğ ini söyleyebi-

liriz. Nitekim İ bn-i Sina gençliğ inde Aristo'nun metafizi ğ ini belki kırk 

kez okumu ş  ve anlıyamamış tır. Ancak daha sonra bir kitab sat ıcı sınm 

ısrarı  üzerine sat ı n aldığı  bir kitab ın Aristo'nun metafizi ğ inin amac ı  
hakkında, Farabi taraf ı ndan yazıldığ mı  görmüş tür. Hemen kitab ı  oku-

yan İbn-i Sina anl ıyamadığı  sorunları  çözmüş  ve böyle bir kitaba sahip 

olmanın mutluluğunu duymuş tur. 

18 Bak. Kitab al-Fusus, S. 9, 15-16. 

19 Bak. Uyun al-Masail, fil-Mant ık ve Mebadi'l-Felsefe, s. 10, Kahire 1328/1910. 
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Bundan başka, kimi zaman pie ş tirici bir üslupla olmakla birlikte 
İbn-i Bâcce, İ bn-i Rüş d ve İbn-i Tufeyl de Farabrnin dü şüncelerinden 
söz etmiş tir. Ayrıca Farabrnin Fiziğ inden İ slam alemi etkilenmiş tir. 
Mantık konusunda da Farabrnin etkisi büyük olmu ş tur. İbrani filozof 

Maymonides mant ık öğ renmek için Farabrnin eserleriyle yetinilebile-
ceğ ini söylemiş tir. Farabrnin baz ı  eserleri Latince ve Ibraniceye çevril-
miş tir. Domingo Gundisalvo, Albertus Magnus, Aquinos'lu St. Thomas 
ve Roger Bacon Farabrden etkilenmi şlerdir. 

O'nun ihsâu'l-Ulüln'u, Kitabu'l-Musiki'si ve di ğer baz ı  eserleri 
latinceye çevrilmi ş tir. 

Özellikle Gundissalvi (De Divisione Philosophica) adl ı  eseriyle 

Farabrnin fizik, matematik ve metafizi ğ e dayanan görü ş lerine yer ver-
miş tir. Farabrnin bilimleri nas ıl sınıflandı rdığı m açıklamış tır. 

Saint Thomas, Farabrnin Allah' ın varlığı nın delilleri hakkındaki 
görüş lerinden yararlanm ış tır. Ayrıca onun ak ıl, psikoloji ve felsefesi 
kavramlarından etkilenmiş tir. 

Farabrnin İbn-i Sina'nın a.kilcılığı nı , İbn-i Bacce'nin faal ak ı l 
kuramın, Nasır Tusrnin ahlâkçilığı nı , Gazzalrnin psikolojik yorum-
ların, ve hatta İbn-i Arabrnin varl ıkta birlik görü ş ünü etkilediğ i bilin-
mektedir20 . 

Sonuç 

Farabi, Allah' ın varlığı nı  sistemli bir surette aç ıklamayı  baş armış -
tır. Bu hususta akıldan yeteri kadar yararlanm ış tır. 

Alemin varoluşunda din ile felsefeyi uzla ş tırmak için çaba harca-
mış tır. Bu hususta Aristo ve Plotinos'un görü ş lerinden çok faydalan-
mış tır. Bize göre o, ibda fiilini ihdas anlam ında kullanmış tır. Memin 
zamans ız var olduğu görüşünü, Allah'ın ilmine bağ lamış tır. Allah'ın 
ilmi öncesiz oldu ğu ve değ işmediğ i için âlemin de öncesiz bir surette var 
olduğunu ima etmiş tir. Bundan İ slam kelamc ı ları  açısından baş arı sı z 
olduğu söylenir. Fakat onun bu konuda Kur'an' ı  inkâr etmek niyetinde 
olmadığı  kanısındayız, Gazzalrnin bu yüzden ac ı  eleş tirisine uğrayan 
Farabi Allah' ın ilim sıfat ı  ile O'nun hür iradesini uzla ş tıramam ış tı r. 
Bu uzlaştırmayı  yapsa idi tekfir edil ıxı ezdi. 

Peygamberlik felsefesinde Eflatun'un Cumhuriyeti'nin izlerini bu-
luyoruz. Bununla birlikte vahiy sahibi peygamberlerin varl ığı nı  kabul 

20 Prof. Dr. Cavit SUNAR, Islam'da Felsefe Ve Farabi, e. I,. s. 72, Ankara, 1972. 
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etmiş tir. Peygamberlerin yaln ız âhireti de ğ il, dünyayı  da düzenleyici 
seçkin kimseler olduklar ını  ifade etmi ş tir. Filozofun da tetkik ve ak ıl 
ile bir peygamber gibi davranmas ı  gerektiğ ini kendisine göre anlatmış tır. 
O, peygamberi, filozofu ve erdemli siyasal önderi en yüksek mutlulu ğu 
gerçekle ş tirecek ki ş iler olarak göstermi ş tir. 

Ruhlarm bir bedenden di ğer bedene •geçemiyece ğ ini söyleyerek te-
nasiihe karşı  koymuş tur. Ruhun bedenden sonra oldu ğunu söyleyerek 
Eflatun'a muhalefet etmi ş tir. Gazzali'nin al-Munkız Min al-Dalal ve 
Tehafüt al-Felasife'de anlatt ığı na göre, Farabi âhirette sevaplarm ve 
cezalar ın bedenlere de ğ il, ruhlara uygulanaca ğı nı  söylemiş tir. Bu da onun 
din felsefesinde bir buhran ı  olarak gösterilir. Fakat onun âhiret hayat ı -
na, kaza ve kadere, hay ır ve şerrin Allah' ın takdiriyle olduğuna, melek-
lere ve vahye inand ığı m gösteren ifadeleri de vard ır. Onun İ slamiyete 
karşı  olduğu kanı sında de ğ iliz. Onun yapmak istediğ i ş ey topluma ışı k 
tutmak, felsefe ile dini uzla ş tırarak akl ı  ve maneviyatı  değ erlendirmek 
olmuş tur. Bunu yaparken her insan gibi onun da yamlmalar ım normal 
karşı lamak yerinde olur. Bir insan ın küfrüne 99 ihtimal, iman ına ise bir 
ihtimal olsa, o bir ihtimale dayanarak onu mü'min saymak İslam bü-
yüklerince de kabul edilmi ş tir. İ man esaslarının hepsine inanan Farabi'- 
ye tekfirde de acele etmemek uygun olur. 

Esasen Gazzali de bir kimseyi hemen kâfir saymanm kar şı sında ol-
muştur. Gazzali, Allah'', peygamberi ve ahireti Kur'an'da oldu ğu gibi 
kabul eden kimsenin di ğ er konulardaki tevilini mazur göstermek için 
deliller vermiş tir21 . 

Gazzali'nin Tehâfüt al-Felâsife'de Farabi (01m. H. 339 /M. 950) 
ve İbn-i Sina (Ölm. H. 428 /M. 1037) ya kar şı  oluşu, Ehl-i Sünnet inanc ını  
savunmak ihtiyacmdan gelmi ş tir. 

Gazzali, görü ş lerini insanların kültür derecesine göre aç ıklamış tır. 
Bir çok eserinde Gazzali de felsefi sorunlara dalm ış tır. Şüphesiz ki Gaz-
zali daha çok din bilgi ıı i ve mutasa-v-vıftır. Farabi ise daha çok hakim 
ve filozoftur. Biz Farabrnin hata ve savaplar ıyla , birlikte İ slam Fel-

sefesi Tarihinde çok önemli bir yer i ş gal ettiğ ini teslim etmeliyiz. 

Farabi'nin akıleılığı nda ya ş adığı  ve yetiş diğ i çevrenin etkisi büyük-

tür. Farabi Mogoç, Mani ve Hristiyanl ık dinlerinden haberdard ır. 
Onun yetiştiğ i yerlerde Budizmin etkisi de eksik de ğ ildi. Maveraünne-
hir'de Nesturi, Yakubi ve Melkit Hristiyanl ık kültürünün de bilindiğ i 

unutulmamalıdır. Hatta Agru'da bir klisenin yap ılmış  olduğu da kay- 

21 Bak. Gazzalt, Faysal at-Tafrika Beyn al- ı slam Ve'z-Zandaka, s. 15-20, M ısır 1907. 

100 



naklarda y-az ıhdır. Yunan kültürünü iyi bilen Süryanilerle Farabrnin 
ilişkisi olmuş tur. Özellikle Türk-Çin üniversalizmi Farabrnin görü ş lerin 

de etkisini gösterir. Türk üniversalizmi milattan önce 1051-249 devrin-
de kurulmuş tur. Evreniıı  çe ş itli unsurların iki z ı t kutubda birle ş tiren 

üniversalizm, bu ilkeleri birbirini tamamlay ı cı  olarak nitelendirir. Üni-

versalizmin amac ı  uzla şmay ı  sağ lıyarak dengeyi bulmakt ır. Üniversa-

lizmde gök tanrım :un yeri vard ır. Bu tanr ı  her ş eyin merkezi durumun-

dadır. Farabi yer yüzünde her toplumun erdemli bir ba şkan etrafında 

toplanmas ı  gerekti ğ i görüşünü savunmuş tur. Böylece Türk üniversa-
lizmindeki merkeziyetçili ğ i benimsemi ş tir. Üniversalizm insanlar ı  bir-

leş tirme amac ına yöneliktir. Üniversalizmin temsilcileri ş ehir ve kasa-

balarda olduğu kadar otlaklarda dola ş an Türk göçebeleridir. Türklerde 

eski dini ba şkanlar ho ş  görülü insanlardı . Sekizinci yüzyılda K ırgızların 

diktikleri sütunlarda Göktürk harfleriyle Türkçe a ğı tların yanında 

mezar ta ş larında Kamlar ın baş ları  da çizilmiştir. Bunlar ruhani varhk-
lıkları  temsil etmektedir. Müslümanlar buralar ı  aldıkları  zaman Türk-

lerle kar şı  karşı ya geldiler. Türkler Islamiyeti sevdiler ve savundular. 
Ancak eski görüş lerinin kimileri de kald ı . Türklerin Islamlığı  akı lcı  ol-

duğu kadar, ho ş görülüdür22 . Kimi zaman da ak ılcılıkla gönül Metnini 

yani mistik ya ş antıyı  birle ş tirirler. 

İş te böyle bir ortamda yeti ş en Farabi akla da, gönül alemine de 
yeteri kadar de ğ er vermiş tir. Dinsel aç ıdan tutuculuk göstermemi ş tir. 
Farabrnin yönetme san'at ında merkeziyetçi bir idarenin tohumlar ı  
görülmektedir. O böyle bir yönetme san'at ını  kaleme alırken Eflatun'un 

Cumhuriyet'i kadar Türk törelerinden etkilenmi ş tir. Buna Islam' ın er-

demlerini de ekleyince ça ğı na göre özgün bir görü ş  ortaya ç ıkmış t ır 

Peygamberle filozofu amaçta birle ş tirmesinde de ayn ı  kültürün 

etkisini görürüz. K ısacas ı  Farabi felsefi görüş leri, yönetme sanat ı , eğ i-

tim, musiki ve ak ılcılığ a verdiğ i önemle Türk dü şünce tarihinin ve hatta 

İslam felsefesinin ilk büyük dü şünürüdür. Onun dü şünceleri kendinden 

önce ya ş amış  Arap filozofu Kindrye göre çok daha özgündür. 

22 Emel ES İN, Farabi'yi Yeti ş tiren Kengeres Türk Muhitinin Kültür Ye San'at ı , İ slam 

Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, e. I, Cüı : 3-1, s. 105-111, İ stanbul, 1976. 
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IBM S İ NA VE FELSEFESI 

İ bni Sina 980 yılında Buhara'da do ğdu. Büyük bir Türk düşünürü-
dür. Gençliğ inde Abdullah en-Natıli'den felsefe ö ğrendi. 10 yaşı nda iken 
Kur'ân' ı  ezberledi. İ sa b. Yahya'dan t ıp bilgisi ald ı . Kısa zamanda fel-
sefe, mant ık, astronomi, matematik ve do ğ a bilimlerinde bilgisini derin-
leştirdi. Buhara Sultan ı  Nuh b. Mansur'u tedavi etti. İbni Sina'dan 
memnun kalan Nuh, onu S ıvan ul-Hikme adl ı  Saray Kitaplığ nım başı -
na getirdi. İbni Sina, Buhara'da incelemelerine bir süre devam etti. 
Nuh'un ölümü üzerine Rey'e gitti. Orada henüz 17 ya şı nda iken öteki 
doktorlardan daha üstün oldu ğunu ispatladı . Rey Emin Mecdu'd-Dev-
le'yi tedavi etti. Dü şünürümüzü bir süre sonra Hemedan'da görüyoruz. 
Hemedan Emin Ş emsu'd-Devle, İbni Sina'ya sayg ı  gösterdi. İbni Sina 
hastalanan bu Emin de iyile ş tirdi. Bunun üzerine Ş emsu'd-Devle O'nu 
bakan olarak atad ı . Ancak askerlerin bazı  hoşnutsuzluklan üzerine İbni 
Sina hapsedildi. Ş emsu'd-devle tekrar hastalan ınca İbni Sina o'nu te-
davi etmek üzere hapishaneden ç ıkarıldı . Emin tekrar tedavi eden İbni 
Sina yeniden bakan oldu. Ancak ordudaki kar ışı klıktan rahats ız olan 
İ bni Sina, İ sfehan'a gitmek istedi. Yetkililer bunu ö ğrenince, İbni Si-
na'yı  yeniden hapse att ılar. Ş emsu'd-Devle'nin ölümünden sonra İ sfe-
han Emin Alau'd-Devle Hemedan' ı  zaptederek İ lmi Sina'yı  kurtard ı . 
İ bni Sina 1037 y ılında öldü'. 

İ lmi Sinsı 'mn Eserleri: 

Düşünürün pek çok eseri vard ır. En tan ınmış  olanları  ş unlard ır: 

1—El-Kanun fi't-T ıb, 

2— En-Necat 

3— Kitabu'ş -Ş ifa. 

1 Bak.: Dr. Abdurrahman Merhaba, MM al-Felsefet al-Yunaniye Dal-Felsefet 
s. 474-570, Beyrut 1970. 
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4- Aksamul-Ulumil-„kkliye, 

5- El- İş arat ve't-Tenbihat, 

6- Et-Tabiiyyât man Uyani'l-Hikme, 

7- Hayy b. Yakzan, 

8- Risale 

9- Kitab fi's-Siyase, 

10- Risaletirl-Ablak. 

İbni Sina'nui Felsefesi 

İ bni Sina, İ slam Felsefesi aç ı sından, özellikle üç ana sorunda ad ını  
duyurmu ş tu: 1- Varl ık Felsefesi, 2- Nefs (Ruh) Kuram ı , 3- Doktorluk-

la ilgili çalış maları . 

İ bni Sina, Ruhun varl ığı nı  uçan adam örne ğ i ile ispatlam ış tır. O 

O bir insanın duyum olmadan bo ş lukta durduğunu varsaym ış t ır. Böyle 

bir adamın beş  duyusunu çalış tırmadan dü ş ünmeğe vard ığı nı  tasarla-

mış tır. Bu durumda böyle bir adam ın kendi bilincinin varlığı nın farkına 

varaca ğı nı  söylemiş tir. İnsan ın kendi varlığı nın farkına varan yönüne 

ruhi yönü, ya da nefsi yönü demi ş tir. Böylece İ bni Sina bedenle ruhun 
ayrı  ayrı  tözler (cevherler) oldu ğunu bildirmiş tir. Ruhun bedenden farkl ı  
olduğunu anlatmak için şu örnekleri vermi ş tir: 

İnsan bedeni çok çal ışı nca yorulur. Ruh ise yorulmaz. İnsan organ-

larının bazısını  kaybetse, yine kendi varlığı nın fark ına varır. Demek ki 

eli aya ğı  kopan bir insan yine dü şünebiliyor, kendi varlığı nın ş uuruna 

varabiliyor. O halde ruh bedenden farkl ı dır. Kaldı  ki ya ş lanınca bedensel 

gücü geriliyor, ruhsal gücü art ıyor. İnsanın 40 yaşı ndan sonra ruhsal 

açı dan daha çok olgunla ş tığı  bir gerçektir. İ bni Sina aç ı sından dü şünmek 

gerekir ki, ölüm olgusu gerçekle ş tiğ inde bedenin ş ekli değ iş mekte Ne 

bir et yığı m haline gelmektedir. O zaman bedeni bir cevherin terketti ğ i 

belli olmaktadır. Bedeni terkeden bu cevher ruhtur. Demek oluyor ki 

insan bedenden ve ruhdan meydana gelmi ş tir. Ancak İbni Sina'ya göre 

ruhun bedenin yarat ılmasından önce ayr ı  bir varlığı  yoktur. Bedenin 

meydana gelmesiyle birlikte ilahi kudret ona ruhu vermi ş tir. Ancak beden 

ölümlü, ruh ölümsüzdür. Bedenden sonra ruh sonsuz olarak ya ş ayacak-

t ır2 . 

2 Bak.: İ bn Sina, al.t şarat va'r-Tenbihat, e. II, s. 305r.400, M ı sır 1948; al-Gazzali, Teha-

fut al-Felasife, e. 238-292, Dar al-Maarif bask ı sı  1955. 
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İ bni Sina'ya göre ruhun iki yönü vard ır: 1— Ameli (yap ıcı) yönü, 
2— Nazari (kuramsal) yönü. Bunlara nazari ak ıl ve ameli akıl da diyebili-
riz. Nazan ak ıl insanın bilici yönüdür. Ruhun bu yönü sayesinde in-

san kavramlar kurar yani nesneler hakk ında bilgi edinir. Tecrübelerini 
değerlendirin Sonuçlama yapar. Her hangi bir olaydan sonuç ç ıkarır. 
Yine ruhun bilici yönü sayesinde olaylar aras ında nedensellik bağı  
kurar. Nihayet Allah' ın varlığı nı  ruhun bu gücü sayesinde bilir. Ruhun 
bu gücü, insana iyi ve kötüyü göstererek ameli akl ın çalış masını  Sağ lar. 
Arndt ak ıl ruhun geniş  ölçüde irade ile ilgili yönünü temsil eder. Amen 
aklını  iyi kullanan kimse iyi davranış ları  işleyip, kötü davran ış lardan 
kaçınır. Esasen İ bni Sina insan ın eüz'i iradesini kabul etmi ş  ve sorum-
luluğunu doğ rulamış tır. O'na göre insan davran ış larından sorumludur 3 . 

İ bni Sina'ya göre insan ruhundan ba şka hayvanı  ve nebâti ruhlar 
da vardır. Nebati ruhun gâziye (besleyici), nâmiye (büyütücü — yeti ş -
tirici), müvellide (do ğurucu) yönleri vard ır. Hayvani ruhun ise bunlara 
ek olarak hareket ve idrak gücü vard ır. İ drakin de iç ve dış  duyumları  
vardır. D ış  duyumlar: Görme, i şitme, koklama, tatma ve dokunma bu 
grupta toplan ır. İ ç duyumlara gelince: Mü ş terek his (ortak his), hayal 

etme, tasarlama, vehm ve ammsama (hat ırlama) dan ibarettir. Hayvanda 
hareket gücünün ş ehvet ve öfke olmak üzere ayr ıca iki özelliğ i vardır. 
Kuşkusuz İ bni Sina'ya göre, insan ruhu öteki ruhlardan farkl ıdır. Çünkü 
insan kendisini e şyadan ay ırabilmektedir. Deneyimlerini ku ş aktan ku-
ş ağ a b ırakabilmektedir. 

İ bni Sina'nın Varl ık Felsefesine gelince: Bu hususta İ slam Felsefesi 
ile Yunan dü şüncesini uzla ş tırmağ a çalış mış tır. Temelde Kur'ân'a ba ğ lı  
olmakla birlikte, Eflatun ve Aristo'dan da yararlanm ış tır. Böylece 
ortaya koyduğu varlık felsefesi özgün (orijinal) bir felsefe olmu ş tur. 
İ bni Sina, varlığı n zat itibariyle ezdi (öncesiz) oldu ğunu söylemiş tin. 
İ bni Sina'nın bu düş üncesinde islamiyet aç ı sından bunalımlar vard ı r. 
Ancak İ bni Sina âlemin (evrenin) zaman itibariyle öncesizli ğ ini iddia 
ederken hiç bir zaman Kur'ân' ı  inkar etmeyi dü ş ünmemiş tir. Aksine 
varlık felsefesini Allah' ı n s ıfatlarma uydurma& çal ış mış t ır. Çünkü O'na 

göre Allah öncesizde (ezelide) irade etmezken sonradan irade etmi ş  olur-
sa, O'nun zat ında değ iş iklikler oluyor demektir. Oysa ki Kur'ân' ın bil-
dirdiğ ine göre Allah' ın iradesi sonsuz ve her türlü de ğiş meden münez-

zehtir. Bu nedenle O'na göre âlemin var olmas ı  Allah' ın zatı  nedeniy-
ledir, ve fakat zaman aç ı sından öncesizdir. Bu t ıpkı  bir insanın gölgesinin, 

3 Bak.: İ bn Sina, Mecmuatu b. Sina al-Kubra 	ar-Ruhiye, s. 3-62, Mı sır (tarihsiz); 
İ bn Sina, Risaletu'n-Adhaviyetun fi Emri'l-Mead, s. 38-44, M ı sır 1949. 
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bedeninin hareketi nedeniyle ve fakat bedeniyle birlikte hareket etmesi 
gibidir. Ba şka bir örnekle bu husus ş öyle anlat ılabilir: Kolumuzun bir 
sopayı  çevirdiğ ini düşünelim. Sopan ın hareketinin nedeni koldur. Ancak 
sopa kolla aynı  anda hareket etmi ş tir. 

İ bni Sina bu iddiasını  ispatlamak için ş öyle bir dü ş ünce yürüt-
müş tür. Eğ er Allah Memili varedilmesini öncesizde irade etmeyip, belli 
bir zamanda diledi ise, âlemin varl ığı ndan önce ma'dumun bulunmu ş  
olması  gerekir. Bu demektir ki Allah' ın alemi varetmeyi dilemesinden 
önce içinde yokluk bulunan bir zaman vard ır. Görülüyor ki zamandan 
önce zaman bulunmaktad ır. Zaman ise hareketin say ısıdır. Hareketin 
süresidir. Hareket ise cismin yer de ğ iş tirmesi ile meydana gelir. Cisi ın 
ise âlemin bir parças ıdır. O halde zaman, hareket ve cisim birbirine içiçe 
bağ lıdır. Zaman öncesiz olduğuna göre cismin de yani âlemin de öncesiz 
olması  gerekir. 

İ bni Sina bu iddias ını  başka türlü de aç ıklamış tır. Bir şey var ol-
madan önce (hadis olmadan önce) ya vaciptir, ya varl ığı  imkansızdır, 
ya da mümkündür. E ğ er alem vacip say ıhrsa varlığı  öncesizdir, demek-
tir. Memin varhğı  imkans ız sayıhrsa, Mem yoktur demektir ki, bu bir 
çelişkidir. Çünkü âlemin varl ığı  gözle görülmekte ve elle tutulmaktad ır. 
Geriye âlemin mümkün olmas ı  şı kkı  kalmaktadır. Mümkün bilindiğ i 
üzere varl ığı  ve yokluğu ihtimal içinde oland ır. Memin varlığı  mümkün 
olunca, varolabilmesi için bir mekana ihtiyac ı  vardır. Bu mekan da an-
cak cisimle var olabilir. Bu durumda âlemin var olabilmesi için kendisini 
izâfe edecek bir cisme ihtiyaç has ıl olmuş tur. Bu da cisimden önce eisi-
min varolmas ını  gerektirir. Böylece âlemin öncesizli ğ i ortaya ç ıkar. 

İ bni Sina'nın bu görü şü, Gazzali'nin sert tepkisine yol açm ış tır. 
Gazzali'ye göre Allah' ın iradesi için s ınır yoktur. "kun fe yekün" emri 
ile Yüce Allah her ş eyi yoktan varetmi ş tir. Haraket ve zaman yoluyla 
İbni Sina'nın ileri sürdüğü görüş ler Gazzali'ye göre vehimden ibaret-
tir. Gazzali abartarak onu ele ş tirmeğ e devam eder: 

İ bni Sina'ya göre Allah cüz'iyat ı  yani ayrnt ıları  bilmez. Allah kül-
illeri bilir. O'na göre cüz'iyat yani ayr ıntılar değ iş ir. Allah ilim sıfatma 
sahiptir. E ğ er Allah eüz'iyat ı  bilseydi O'nun ilminin de de ğ iş mesi gere-
kirdi. Gazzali bu görü ş e, bilinenin de ğ iş mesiyle bilenin değ iş miyeceğ ini 
söyleyerek cevap vermi ş tir. 

İ bni Sina, Ahiret hayat ı  ile ilgili "hudus"'dan bahsetmekle birlikte, 
cezalar ın ruhlara uygulanaca ğı na varan görü ş lerine de rastlan ır. Bu hu-
susta kesin tutumu aç ık değ ildir. Bununla birlikte Gazzali, O'nu beden- 
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lerin dirilece ğ ini kabul etmedi diyerek a ğı r bir biçimde suçlamış tır. İ bni 
Sina'nın görüş ü, sonsuz ruhla sonlu bedenin uyu ş mas ı  güçlüğünden kay-
naklanmaktad ır. Gazzaliye göre Allah' ın kudreti bedenleri ruhlarla 
birleş tirmeğe yeter. 

Yukarıda sözünü ettiğ imiz İbni Sina'mn varhk felsefesi, Allah' ın 
ilmini yorumlayışı  ve mead ı  açıklamas ı  Gazzalfnin Tehâfut al-Felâsi-
fe'si aç ı sından söz konusudur. 

Her nas ılsa Gazzali, Farabi ve İ bni Sina'ya bu sorunlar dolay ısiyle 
onların bütün yazd ıklarını  dikkate almadan hücum etmi ştir. Bu da is-
lâmiyeti savunma ve felsefenin dini gölgelemesini önleme amac ından 
kaynaklanmış  görünüyor. Gerçekte İbni Sina, yarat ılışı  kabul etmi ş tir. 
Halık (Yaratan) ve mahluk (yarat ılmış ) gibi sözcükleri kullanmış tır. 
Ayrıca O, varhk için ibda' ve ihdas deyimlerini kullan ıyor. Ba şka bir 
deyimle varlığı n icat ve sonradan oldu ğunu söylemiş tin. Ancak O'na 
göre varlığı n olu şu sudur yoluyla olur. Her ş ey Allah'tan ç ıkmış tır. An-
cak bu neden-sonuç ba ğı  aç ısındandır. Adeta bir zorunluluk söz konusu-
dur. Gazzali ise yaratmada Allah' ın özgür iradesini iyice vurgular. Gaz-
zaWnin bu konuda yazd ıkları , İ slâmı  savunmak, Tanr ı 'nın özgür ira-
desini vurgulamak ve sudur görü şünü çürütmek içindir. İ bni Sina, Tek-
vini mümkünlerin meydana geli ş i olarak aç ıklıyor. Her ş eyin Allah'tan 
vini mümkünlerin meydana geliş i olarak aç ıklıyor. Her şeyin Allah'tan 
çıkıp geldiğ ini söylüyor. Sudur kuram ı  kimi bilginlerce evrenin öncesiz-
liğ i anlamında yorumlanm ış tır4. 

Gazzali Tehâfüt'te, İ bni Sina ve Farabi'nin Allah' ın ilmini yanlış  
yorumladıklarını  bildirmiş tir. Oysaki İ bni Sina, Allah'ın cüz'ileri bile-
ceğ ini kabul etmiş tir. Ancak, O'na göre Allah cüz'ileri ilgisi 
dolayısiyle bilir. Necat'ta ilk varl ığı n, cüz'ileri zati bak ımından bildiğ ini 
açıklamış tır. Yüce Allah neden-sonuç aç ısmdan her ş eyi bilir. Farabi 
ise Allah'ın cüz'ileri bilmesi sorununu İbn Sina'dan farkl ı  yorumlamış tır. 
İ bn Rüş d, Farabi'de bu konuyu yeterince aç ık bulmaz. Farabi te'vil 
yolunu benimsemiş tir. Allah' ın ilmi için cüz'iieri gibi de ğ işme söz konusu 

olmayaca ğı nı  belirtmiş tir. 

Mead sorununda İ bn Sina aç ık değ ildir. Er-Risaletü'l-Adhaviye'de 

bu sorunla ilgili geniş  bilgi vermi ş tir. Ş eriat ı  tasdik etmi ş tir. Halk için 

yazdığı  eserlerinde bedenin öldükten sonra dirilece ğ ini doğ ruluyor. 

Necat'ta, Ş ifa'da ve Risale fi'n-Nübuvve'de Ahiret'de bedenlerin dirile-
ceğ ini kabul ediyor. Bu nedenle, bu konuda Farabi ile O'nu bir tutmak 

4 Bak.: Aym eser, e. III, s. 85-122; İ bn Sina, an-Necat, s. 236-266, Mısır 1938. 
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doğ ru olmaz. İbni Sina bu konuda klasik İ slam anlayışı m doğ rulamakla 
birlikte ruhla ilgili bazı  yorumlar ında bedeni unutmu ş  görünüyor. Abi-

rette bedenin eskisinden farkl ı  dirileceğ i izlenimi uyandıran görüşlere 
yer vermiş tir. Farabi ise kötü ruhlarm bekas ını  kabul etmemiş tir. İyi 
ruhlar ın bekas ını  ise kabul etmi ş tir. İ bni Sina'ya göre ruh sonsuz olarak 
yaş ar. Kur'ân'da ise ruhun ya ş ayacağı  ve bedenin dirilece ği aç ıklan-
mış tırs. 

İ bni Sina'nın tıp görüşüne gelince, bu konuda 0 deneycidir. Ara ş -
t ırı cıdır. İnsan vücudu üzerinde bizzat ara ş t ırmalar yapmış tır. Yunan 
tıbbını  da iyi incelemiş tir. O'nun mide ülseri, karaciğer hastal ıkları  ve 
sarılık alanında ara ş tırmaları  tıp alanında tanınmış t ır. Cıva'nın hekim-
likte kullanılmas ına, buharla ş madan doğ an zehirleyici özelli ğ i dolayısıyla 
dikkat edilmesini sal ık vermiş tir. Ba ğı rsaklara yerle şen kıl kurtlarmda 
da dikkati çekmiş tir. Kaht ı mla geçen hastalıklar üzerine ara ştırmalar 
yapmış tır. Kadın hastal ıkları  üzerinde durmu ş tur. Delilere ve ruh has-
talarına iyi davran ılmasını  salık vermiş tir. Yaş lıların yemeklerine az 
tuz koymalar ını , akş amları  az yemelerini ve yol yürümelerini tavsiye 
etmiş tir. Genel sa ğ lık kural ı  olarak, iyi beslenmenin, dinlenmenin ve 
yeterince nyuman ın önemini belirtmiştir. Ayrıca sağ lık için sportif faa-
liyetleri ve yolculuğu salık vermiş tir. Müzik dinlemenin dinlendirici 
yönlerine de ğ inmiş tir. D ış kı  ve idrar çözümlemeleri üzerinde de İbni 
Sina araş tırma yapm ış tır. 

İbn Sina'nın el-Kanun fi't-T ıbb'ı , Kitabu' ş -Ş ifa's ı  ve en-Necât' ı  
lâtinceye çevrilmi ş tir. Ayrıca psikoloji alanında O'nun Kitabu'n-Nefsi'- 
nin lâtinceye çevrildi ğ ini görmekteyiz. El-Kanun fi't-T ıbb 17. yüzy ıla 
kadar Bat ı  üniversitelerinde ba şvurulan kitap olmu ş tur. İbni Sina fel-
sefesi, Albertus Magnus'u ve Saint Thomas' ı  etkilemiş tir. Ölümünden 
itibaren hemen hemen 950 y ıl geçmesine ra ğmen, İbn Sina dünyanın 
çe ş itli üniversitelerinde hâlâ inceleme konusu olmakta ve eserleri elden 
ele dolaş maktadır6 . 

5 Bak.: Ibn Sina, Risaletun Adhaviyetun fi Einri'l-Mead, s. 36-77; 'bn Sina 

an-Necat, s. 291. 

6 İbn Sina hakk ında bak ımz: Resail-i İ bn Sina, e. II, Yayımlayan: Hilmi Ziya Ülkesi, 

İ stanbul 1953; Ebu Ali b. Sina, Great Thinker, Ta şkent 1980; Hilmi Ziya 1..flken, İ slam Felsefesi 

Tarihi, İ stanbul 1957; Hanna'l-Fahuri ve Halil al-Carr, Tarih al-Felsefet al-Arabiyye, e. II, s. 

157-236, Dar ul-Maarif bask ı sı , Beyrut (tarihsiz). 
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B İ RUNİ  

Ebu'r-Reyhan Muhammed b. Ahmed al-Biruni 	 Harizm'- 
in başkenti Kas'da bugünkü Ş ahabbas Veli yakınlarında H. 362 /M. 
973'de doğmuş tur. Arapça ve Farsçay ı  anadilinden sonra öğ renmiş tir. 
Farsça öğülmektense Arapça sö ğülmeyi yeğ lediğ ini yazmış tır. Böylece 
zamanında arapçamn bilim dili olarak önemini vurgulam ış tırl. 

Harizm dolaylar ı  çoğunlukla Türklerin oturdu ğ u bölgelerdendir. 
Birunrnin yaz ılarından henüz gençken Türklerle konu ş tuğu anlaşı l-
maktadır. Onun anadilinin Peçeneklerin Türkçesinin etkisinde kald ığı  
kabul edilmektedir. Sonuç olarak Birunrnin Harizm dolaylar ında ya-
ş ayan Türklerden olduğu günümüzde birçok bilim adamlar ı  tarafmdan 
kaydedilmiş tir. Onun Arap ya da Iranl ı  olduğu iddiaları  doğ ru değ ildir. 
Onun sam, Biruni ya da Beyruni olarak yaz ılmış tır. 

Onu Harizmş ahlar ku ş ağı ndan matematikçi bilgin Ebu Nasr Man-
sur b. Ali b. Irak korumu ş tur. Abd as-Samed b. Samed al-Hakim adl ı  
bir hocasmdan da söz edilmektedir. Henüz 17 ya şmdayken verimli de-
ney ve gözlemler yapm ış t ır. Özellikle astronomi, matematik, co ğ rafya, 
tarih ve eczac ıhk konularında iyi yetiş miş tir. Zaman ındaki savaş  dola-
yısiyle deneylerini b ırakarak Kâs' ı  terketmi ş tir. Rey'e gelmi ş tir. Bir 
süre sonra tekrar Harizm'e gitmi ş , daha sonra Curcan, Gilan, Taberistan 
ve Kuhistan' ı  egemenliğ i altına alan Kabus b. Va ş mgir'in korumasını  
kabul etmi ş tir. Onun H. 443 /M. 1051'de öldü ğünü kaydedenler çoktur. 
Ancak H. 453 /M. 1061'de öldü ğünü tahmin edenler de vard ır. 

Birunrnin, İbn Sina ile tart ış maları  olmu ş tur. İyi bir ara ş tırı cı  olan 
Biruni, bir çok dil bilirdi. Arapça, farsça, sanskritçe, ibranice, süryanca, 
yunanca ve türkçenin baz ı  dialektleri bildiğ i diller aras ındayd ı . 

Biruni, çok yolculuk yapm ış  bir bilgindir. Iran, Afganistan ve Ku-
zey Hindistan' ı  dolaş mış tır. 

1 Bak. Zeki Velidi Togan, e. II, s. 635, Biruni maddesi, İ stanbul, 1961; Günay Tümer, 

Biruni'ye Göre Dinler Ve Isliim Dini, s. 15, Ankara 1975; Ord. Prof. Ayd ın Sayı lı , Doğumunun 

1000. Yı lında Birüni, "Birunrye Arma ğ an" içinde, s. 5-6, Ank. 1970 

108 



BirunVnin zaman zaman Siili ğe ya da Karmatili ğe ilgi duyduğ u 

ileri sürülmü ş se de gerçekte böyle bir tutkusu yoktu. Her türlü mezhep 
kaygı sının üstündeydi. İ slam dinine bağ lıydı . Ancak her türlü hurafenin 
ve tutuculuğun karşı sındaych2 . 

Birunfnin baz'lar ına göre, 114 baz ılarına göre ise 180 kadar kitap 
yazdığı  bilinmektedir. Ancak bunlar ın büyük çoğunluğu kaybolmuş tur. 

Onun elimizde bulunan kitaplar ına baz ıları  şunlard ır: 

al-Asar ul-Bak ıye An il-Kurun il-Haliye, Kitabu't-Tahkik Ma li'l-
Hind, Tandidu Nihayati'l-Emakin li Tashih Mesafati'l-Mesakin, al-
Kanımul-Mes'udi, Kitabu'l-Cemahir fî Ma'rifeti'l-Cevahir, Kitabu's-
Saydala fi't-T ıb, at-Tefhim. 

Biruni, bilimsel yöntemle çal ış mayı  seven bir bilgindi. Nakil ve söy-

lentileri olduğu gibi kabul etmez, çe ş itli kaynaklar ı  karşı laş tırı rdı . Hatta 

kaynakların sağ lamlık derecesini ara ş t ırırdı . Aklı  esas alır, gözlem ve 

deney yapmay ı  severdi. İpnotizmay ı  reddeder ve büyücülü ğe kar şı  çı -
kard ı . Hintlilerin ilâçla ölüyü diriltme iddialarının tenasuhle kar ışı k yan-

lış  inançlardan olduğunu söylerdi. Avcıların müzikle geyiğ i yakalama-

larmm, telkin ve ipnotizmaya ba ğ lı  olduğunu bilirdi. Astrolojiye pek 
güvenmezdi. Ancak bilimsel gerçeklere uymas ı  oranında astrolojiye ba ş -

vurduğu olmuş tur. Fal, üfürük, uğursuzluk, yıldıza bakma usulleriyle 

gelecekten haber vermeyi do ğ ru bulmazd ı . Bilimsel yöntemlerle ömrün 

uzunluğunu saptamağa çalış mış tır3 . 

Biruni ara ş tırmalarında objektif kalmaya çal ış mış t ır. Araş tırma 

yaparken bilmediğ i ya da kuşkulu bulduğu özellikleri belirtmi ş tir. Ast-

ronomide gözlemler yapm ış  ve güne ş  parametrelerini ölçmü ş tür4. Ast-

ronomide, bu bilimin kurucusu Ptoleme'yi ele ş tirecek ve onun yanl ış -
larını  bulacak kadar derin bilgindi. Ara ş tırdığı  konuyu nitelik, nicelik, 

delalet ve özellik aç ısından incelerdi. Gözlem ve incelemeleri sonunda 
sonuç çıkarmayı  baş arırdı . Matematiğ e önem verirdi. Eskiler ziimrütiin 

planın gözünü ak ıtacağı nı  söyledikleri halde deneyler yaparak bunun 

asılsız olduğunu gösterdi. Ya ğ mur ta şı nın, yağ mur yağdıraca ğı  inancını  
da çürüttü. Bunu da deneylerle saptad ı . Ayrıca deneylerinde ve sonuç 

çıkarmada ihtiyatl ıydı . Delilsiz bir iddiada bulunmazd ı . 

2 Bak. Zeki Velidi Togan, anılan eser, s. 635 vdd.; Günay Turner, Birunrye Göre Dinler 

Ve İslam Dini, s. 45. 

3 Bak. Zeki Velidi Togan, Al-Birunrnin Hikayat Tarih At ıl il-Hind Fi İ stihrac al-Umr 

Nam Risalesi, İ stanbul 1954. 

4 Bak. Prof. Sevim Tekeli, Birunrnin Güne ş  Parametrelerinin Hesab ı , Belleten, c. XXVII, 

Sayı : 105, Ocak 1963, Ankara 1963. 
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Dünyan ın yuvarlaklığı  ve döndüğü üzerinde durduğu bilinmekte-
dir. Yer çekiminin tespitini yapm ış tır. Güne ş in yerden uzaklığı , sabit 
ve gezegen y ı ldızların durumlar ı  ve ayın hareketi hakk ında gözlemler 
yapmış tır. 

Özellikle fiziki coğ rafyan ın geliş mesinde etkili olmuş tur. Ş ehirler 
aras ındaki mesafeleri ölçmü ş , enlem, boylam ve dünyan ın çevresi üze-
rinde çalış malar yapm ış t ır. Henüz yirmi ya ş larındayken yar ı çap ı  10 
arşm olan bir küre yaparak ülkelerin yerlerini i ş aretlemi ş tir. 

Biruni, Afrika, Finlandiya, Cava, Malaya ve Serendip adalar ı  hak-
kında bilgiye sahipti. Do ğu sanayiinden, bambu ve çay istihsalinden, 
Doğudaki porselen, çini ve maden üretiminden haberdard ı . 

Tıp bitiminde de deneyleri vard ı . Hükümdar Mes'ud'un gözünü o 
tedavi etmi ş ti. Eczac ı lıkta da ünü büyükür. T ıpta, Psikiyatri'ye önem 
vermiş , sesle telkinin etkisini de ğ erlendirmi ş tir. İ lâçlar hakkında bilgi 
vermiş , ilacın yararı  kadar yan etkisini bilmenin de tedavide önemli 
olduğunu vurgulamış t ı r. 

Botanikle de uğraş mış , hayvanlarla ilgili gözlemler yapm ış , ışığı n 
hı zının sesten çok oldu ğunu saptam ış , 29 maddenin özgül a ğı rlığı nı  
ölçmüş tür. Bu ölçüler bugünün bilgisinin vardığı  sonuçlara yak ındır. 
Tuz üretimi ve maden i ş letmesi konular ına da emek harcam ış tırs. 

Biruni, 44 ya ş larında Gaznelilerin korumas ı  altında çalış maya ba ş -
lamış tır. Gazneli Mahmut, Mes'ud ve Mevdud, Biruni'ye çok de ğer ver-
miş tir. 

Biruni, matematiğ in trigonometri dal ında çağı na göre çok de ğ erli 
çalış malar yapmış  ve trigonometriye yön vermi ş tir. Trigonometri fonk-
siyonlarının birer oran ve say ı  niteliğ inde oldukların ı  söylemiş tir. Sinüs, 
kosinüs ve tanjant fonksiyonlar ına sekant, kosekant ve kontenjant fonk-
siyonlarını  eklemiş tir. 

Takvim ve kronoloji açı sından zamanına göre İ slâm dünyas ında 
çok geni ş  kapsamlı  çalış malar yapm ış tır. Bu çahş malarına kan ıt olarak 
olağ anüstü bir kaynak niteliğ indeki Âsâr ul-Bâk ıye Ani'l-Kurun il-Haliye 
adlı  eserini gösterebiliriz 6. Bu kitaptan Birunrnin ça ğı nın çeş itli ulus-
ları  ve uygarl ıklanyla yakından ilgilendiğ ini de anlamak mümküdnür. 

5 Bak. Günay Dinler, Andan eser, s. 42-55; W. Barthold, İ slürn. Mede iyeti Tarihi, s. 
178-179, Ankara 1963. 

6 Bak. al-Birunf, al-Asâr ul-Bakiye An il-Kurun il-Haliye, Ba ğdad (tarihsiz). 

110 



el-Kânünul-Mes'ûdi adl ı  eseri de astronomi aç ısından çok de ğ erli 

bir kaynakt ır. Rasat yapma ve rasathane kurma aç ısından İ slam Mede-
niyetine büyük hizmetler yapm ış tır. Oruç ve namaz vakitleri, İ slâm'da 

astronomiye olan gereksinmeyi art ırmış tır. Me'mun zaman ında önem 
kazanan rasad i ş leri gittikçe geli ş miş  ve Biruni ile önemli bir a ş amaya 
ula ş mış tır. Onun Harezmi Ziyernin Temelleri adl ı  eserinin İbranice 
çevirisi yap ılmış  ve Avrupa'ya tamt ılmış tır. 

Biruni ve Kopernik ayr ı  ayrı  tutulma düzlemi e ğ imiyle ilgili çalış -
malar yapm ış lardır. Biruni bu e ğ imin sabit olduğunu, ölçülerde karşı -
laşı lan küçük farklar ın gözlem ve âlet yanl ış larından kaynakland ığı nı  
söylemi ş tir. Kopernik ise tutulma düzlemi e ğ iminin sabit olmad ığı nı  
söyledi. Böylece Biruni do ğ ru, Kopernik ise yanl ış  sonuca Yazm ış t ır. 

Biruni, coğ rafya alanında büyük otoritedir. Onun fiziki co ğ rafya 
bak ımından önemli çalış malar ı  dikkati çekmi ş tir. Özellikle Yerküresinin 
boyutlarını  ölçme, çe ş itli yerlerin enlem ve boylamlar ını  saptama iş lerine 
giriş mesi önemlidir. Özellikle boylam belirlemesi için yeni bir yöntem 
bulmuş tur. Bu yöntem, iki nokta aras ındaki boylam fark ını , o iki nokta 
aras ındaki uzaklık ile enlem fark ı  bilgilerinden elde etmeye dayan ır. 
Ayrıca daha önce belirttiğ imiz gibi on ar şı n çap ında bir yar ımküre hazır-
lamas ı  ve onun üzerinde çe ş itli ülkelerin yerini i ş aretlemesi ça ğı na göre 
büyük bilimsel geli ş me baş arısıdır7 . 

Biruni özgül ağı rlık konusunu Ortaça ğda düşünebilen bir bilgindir. 
Onda çe ş itli madenlerin birbirinden ay ırdedilmesinin, bunlar ın özgül 
ağı rlıklarıyle mümkün olaca ğı  dü ş üncesi vard ır. Bu türlü bir yakla şı m 
ise ancak bilimsel ve ele ş tirici bir zihniyetin ürünüdür. 

Biruni, birle ş ik kaplar ilkesi, su kaynaklar ının yararl ı  bir biçimde . 
 kullanılması , kuyulardan yükseklere su ç ıkarılmas ı  ve kanallar ın yararl ı  

hale getirilmesi konular ında da çal ış mış tı r. 

İyi bir tarihçi ve Dinler Tarihi ara ş tırı cısı  olan Biruni, özellikle 
Hindistan'daki inançlar ı  iyi incelemiş  ve kar şı laş tırmalar yapm ış tır. 

Arapça ş iirler yazan Biruni, Arapçaya giren yabanc ı  sözcükler üze-
rinde durmu ş tur. 

Birunrnin çal ış malarında bir bilim adamma yak ış an iki özellik 
vard ır: 1— Özgür ve yansız davranmak. 2— Müsbet bilime ve akla uygun 
olmayan boş  ve temelsiz görü ş lere kap ılmamak. Konuyu ele ş tirici bir 

7 Bak. Ord. Prof. Ayd ı n Sayı l ı , Doğ umunun 1000. Y ı lında Birunî, "Birunrye Arma ğan" 

içinde, s. 7-19. 
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zihniyetle incelemek. Yeterli kan ıtlar bulduktan sonra gerçe ğ i vurgu-
lamak. 

Biruni, simya, büyü ve Efsun gibi temelsiz dü şüncelere inanmam ış -
tır. Putlara tapman ın anlams ızlığı nı  dile getirmi ş tir. 

Biruni, insana de ğ er vermiş , insanların inanç ve bay ındırhklarm ın 
farklı  olduğuna dikkati çekmi ş , ancak dünya uygarlığ mın geliş mesinin 
bu çe ş itlilik sonucu geli ş tiğ ini vurgulamış tır. 

Biruni, ku ş kusuz ba ş ta matematik, astronomi ve matematiksel 
coğ rafyada büyük bir bilgindir. Bilimsel yöntem itibariyle Yeniça ğ  
anlayışı na yak ındır • Bilim tarihçisi Sarton, onu özellikle Ortaça ğ  İ slam 
dünyasının ve ayrıca bütün ça ğ ların en büyük bilim adamlarından biri 
saymış tır. Hoş görüsü, ele ş tirici zihniyeti, gerçe ğ e değ er veriş i, cesareti, 
özgür düşüncesi ve deneylerden sonuç ç ıkarmasiyle Biruni kendisini ka-
bul ettirmi ş tir8 . 

Biruni, toplumsal konularla da ilgilenmi ş tir. Bir hükümdar ın nas ıl 
olmas ı  gerektiğ i hususunda fikir yürütmü ş tür. 

Birunrye göre insanlar şu üç nedenle mutsuz olurlar: 

1—İnsan yeryüzündeki yarat ıkların en seçkinidir. Ancak insanlar 
kıskançlık nedeniyle birbirlerinin ellerinde olan nesnelere göz dikerler. 
Bu da toplumsal huzursuzluğ a neden olur. 

2— Kendi inancını , mezhebini ve kabilesini ötekilerden üstün gör-
mek, insanlar aras ında sürtü ş melere yol açmaktad ır. 

3—Hurafeler ve boş  inançlar, insanlığı n geliş mesini önlemekte ve 
anlaş mazlıklar doğurmaktad ır9 . 

Biruni, felsefeyle de u ğ ra ş mış t ır. Hint, Yunan ve Islam felsefesinin 
bazı  konularımn kar şı laş tırmas ını  yapmış t ır. Felsefeyi bilimlerin sonuç-
larının sistematiğ i gibi görmüş  ve insanı  mutluluğ a götüren bir disiplin 
olarak anlatm ış tır. Calinos'un yazd ığı  bir kitaptan söz ederek her tabibin 
aynı  zamanda filozof olmas ı  gerektiğ ini belirtmiş tir. Felsefenin varl ığı  
ve onun gerçek durumunu tan ımayı  amaçladığı nı  yazmış tır. Genellikle 
eskilerin böyle bir anlay ış  içinde olduğunu vurgulam ış tır. Birunrye göre 
bir bilim dalında uzmanla ş mak isteyen ki ş inin bütün bilimlerin en az ın-
dan genel ilkelerini ö ğ renen bir filozof olmas ı  gerekirlo. Biruni, âlemin 

8 Bak. Ord. Prof. Ayd ın Sayı l ı , anılan eser, s. 22-40. 

9 Bak. İ brahim Olgun, Birunrnin Ki ş iye ve Topluma Bakışı , "Biruni'ye Arma ğan" 
içinde, s. 38-39. 

10 Bak. Biruni, Tandid Nihayet al-Emakin Li-Tashih Mesafât il-Mesakin, s. 272, Yay ım-

layan: Muhammed b. Tavit et-Tanel, Ankara 1962. 

112 



var olmas ının bir ilk nedene ba ğ lı  olduğunu söylemi ş tin. Daha aç ık ifa-
deyle evrenin Allah taraf ından yarat ıldığı nı  doğ rulamış tır 11 . Dünyada 
olan her ş eyin, insan ın doğ asına uygun olduğunu, bunun bir rastlant ı  
sonucu olamayaca ğı nı  belirtmiş tir. 

Biruni evrenin hâdis olduğunu yani yarat ıldığı nı  belirtmek için 
ş u görü ş e dayanmış tır: Cisim birbirini izleyen olaylardan ayr ılmaz. 

Olaylardan ayr ı  düşünülemeyen nesne, olaylar gibi sonradan olmad ır. 
O halde cisim kadim yani öncesiz de ğ il, hâdistir, yarat ılmış t ır. 

Biruni görü şünü aç ıklarken ş u mantığı  da yürütmü ş tür: Olaylar ın 
birbirini izlemesinin sonsuz olmas ı  düşünülemez. E ğer düşünülürse za-
manın öncesiz olduğu sonucu çıkar. Zaman ın sonsuz olmas ı  ise imkan-
sızdır. Çünkü zaman ın bir parças ı  olan mazi, azlık-çokluğ a müsait s ınırlı  
bir olgudur. Sayıya dayanan her olgu da bir ba ş langıca sahiptir. Ba şka 
bir deyimle say ı lı  nesne, birden ba ş lar ve belli bir sayıda son bulur. O 
halde zaman ın ba ş langı cı  ve farzedilen bir anda sonu vard ır. Bu durumda 
zamanın sonla olduğu ve sonradan meydana geldi ğ i ortaya ç ıkar. Sonuç 
olarak zaman sonludur ve dolay ısiyle âlem yarat ılmış tır. Geçmiş  yılların 
mikdarını  ve say ı sını  ise kıyas yoluyla bilme imkanı  yoktur 12 . 

Biruni, insan ı  Allah' ın yarattığı  en onurlu varl ık olarak anlatm ış -
tır. Onun ak ılla bezendiğ ini, iradesiyle kendini kötülüklerden sak ındır-
ma yetene ğ i bulunduğunu vurgulamış tıro. 

Birunrnin filozof İ bn Sina ile felsefi konularda tart ış malar ı  da ol-
muş tur. Prof. Muhammed Tanci, bu tart ış maları  içeren üç küçük risa-
leyi yay ımlamış tır14 . 

Birunrnin sorduğu sorular aras ında âlemin Aristo aç ı sından kı demi 
sorunu da vard ır. Biruni'nin İ bn Sina'n ın cevaplar ına baz ı  hususlarda 
itiraz etti ğ ine tan ık oluyoruz. 

İ bn Sina'ya Ilk Neden, tabiat, tümel ruh, güne ş  ve 
ay'ın canlılık açısından durumu, Bir'in tan ımı , irade ve yokluk hakk ında 
sorular sorduğu da söz konusudur 15 . 

Biruni, çe ş itli eserlerinden anla şı ldığ ma göre insan ın yeteneğ inin, 
irade ve ak ıl gücünün fark ında olan bir düşünürdür. Bilgilerin ilk haber-
cisinin be ş  duyu olduğunu söyler. 

11 Bak. Günay Tümer, an ılan eser, s. 57. 

12 Bak. Bireıni, Tandid, s. 17-19. 

13 Bak. Günay Tümer, an ı lan eser, s. 58. 

14 Bak. Birunrnin İbn Sina'ya Yöneltti ğ i Baz ı  Sorular, -Biru ye Armağ an" içinde, 
e. 231-300. 

15 Bak. Prof. Dr. Mübahat Küyel, Beyrunrnin İ bn Sina'ya Sormuş  Oldu ğu On Soru ve 
Almış  Olduğu Karşı l ıklar, "Beyrunrye Arma ğ an" içinde, s. 113-118. 
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İnsanın yaratıkların en seçkini ve Tanr ı 'nın temsilcisi olduğunu 
ifade eder. Görme duyusuyla insan ın nesneleri farkettiğ ini ve böylece 
onlara bakarak Tanrı 'nın varlığı nı  bulduğunu belirtir. Iş itme duyusuyla 
da Tanrı 'nın buyruklarını  duyduğumuza değ inir. 

İnsanın tek ba şı na yaş ayamayacağı na ve toplumsal bir varlık ol-
duğuna dikkati çeker. Kültür al ış veriş inin, zorunlu ve insanlar ın yar-
dımlaş ması  gerektiğ ini vurgular. 

Biruni, ahlak felsefesine önem vermi ştir. Ona göre yiğ itlik, yaln ı z 
kendini de ğ il, başkalarını  da düşünmektir. Gereğ inde toplum için sıkın-
tıya katlanmakt ır. 

İnsan içgüdüyle hareket eden hayvandan kendini ay ırmalı dır. Ak-
lım kullanarak manevi değ erlere önem vermeli ve kal ıcı  iş ler yapmalı -
dır. O, İnsanın iç ve dış  temizliğ e önem vermesini istemi ştir. İç temizliğ in 
anahtarı  iyi niyettir. Ahlakça güzel olmak insan ın elindedir. Nefsin has-
talıklarını  ve çirkinliklerini ruhani t ıpla iyile ş tiren kimse mutlu olur. 
İ nsan, yüzünün biçimini de ğ iş tiremezse de kendini e ğ itebilir, iç ve d ış  
açı dan temizliğ i gerçekle ş tirebilir. Biruni iç temizlik kadar d ış  temiz-
liğ e de önem vermiş tir. Evlerin, elbiselerin ve bedenin temiz tutulmas ının 
sağ lık için önemli olduğunu vurgulamış tır. 

İnsanca ya ş amanın kurallarından birisi hak ve hukuku gözetmek-
tir. Böyle davran ıhrsa toplumun düzeni daha iyi i ş ler. Bir insan kendisi 
için istediğ i şeyi başkası  için de istemelidir". 

Sonuç olarak Biruni ça ğı nın çeş itli bilimleri hakk ında derinliğ ine 
araş tırma yapan dünyan ın sayılı  bilim adamlarmdand ır. Bilimsel yön-
temi benimsemesi, ça ğı na göre büyük bir aş amadır. B ıkmadan deney 
yapması , deneylerden sonuç ç ıkarmas ı , olaylar arasında bağ  kurması , 
nesnel davranması , kritik bilimsel bir zihniyete sahip olmas ı  dikkati 
çekmiştir. Hurafelere önem vermemi ş , aklı  esas almış tır. Ortaçağda öz-
gür düşünceyle ara ştırma yapmağ a ba ş lamış tır. Bilimle iman ın sını r-
larını  çizmesini bilen Biruni, inanan bir Türk Dü şünürüdür. Memin 
öncesizliğ i görüşünü reddetmiş , ilk Neden'in yani Tanrı 'nın varlığı nı  
doğrulamış tır. Zamanın sınırlı  olduğunu belirtmi ş tir. Ayrıca ahlak fel-
sefesi üzerine e ğ ilmiş  ve insan ın değ erini belirtme ğe çalış mış -tır. 

Bütün bu nedenlerle Biruni, Türk bilim ve dü şünce tarihinin en 
büyük ve en renkli bilginlerinden biridir. Hatta Sarton'un dedi ği gibi 
dünyanın yetiştirdiği sayılı  büyük ki ş ilerdendir. 

16 Bak. Ord. Prof. Ş erafeddin Yaltkaya, Ebu Reyl ı an'ın Bir Kitab ı , "Türkiyât Mecn ı uası, 
e. V, s. 1-9, İ stanbul 1936. 
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HACI BEKTA Ş  VELI 

Ahmet Yesevrnin etkisinde kalan Türk dü şünürlerindendir. Beylik-
ler devrinde yani 13. yüzy ılda Anadolu'da faaliyet göstermi ş tir. Orta-

asya'dan göç ettikten sonra Sivas taraf ına yerle ş miş tir. Daha sonra kar-
deş i Mente ş  ile birlikte K ırş ehir tarafına göç etti. Kayseri, K ırş ehir ve 

Karaöyük taraflar ında yanda ş lar buldu. Bekta ş iliğ in temel görü ş lerini 

yaydı . Kendisinin 1270'de öldüğü san ılmaktad ır. 13. yüzy ıldan sonra 
öldü ğü de söylenir. 

Görüş leri: 

Babailik, Hurafilik, Ahilik, Kalenderilik, Haydarilik, baz ı  Sünni 

tarikatler ve Aptall ıkla karış arak yay ı ldı . Bugün yo ğun olarak Anadolu'- 
da, Arnavutluk'ta, Balkanlarda ve az miktarda M ı sır'da Bekta ş iler var-

d ır. 

Bektaş iler 12 İ mamı  kutsal sayarlar. Bunlar ş unlardır: Hz. Ali, 

Hasan, Hüseyin, Zeynelâbidin, Muhammed Bak ır, Cafer es-Sad ık, Musa 
Kaz ım, Ali Rı za, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan Askeri ve Muham-
med Mehdi. 

Bekta ş ilik 14. ve 15. yüzy ıllarda ad ı  geçen dini topluluklar ın etki-

sinde kalarak geliş ip örgütlendi. Daha sonra Alevilikle Bekta ş ilik geniş  
ölçüde kayna ştı . Bekta ş iliğ iıa oluş masında Türk törelerinin büyük etkisi 
vardır. Tarihin derinliklerinde Emevi-Abbasi çeki ş mesi vardır. Bu çe-

kiş me dönemlerinde Emevi yönetiminden memnun kalmayanlar, Ehl-i 
Beyt sevgisini bayrak olarak kullan ıyorlard ı . Ayrıca daha önce de Ali-
Muaviye kavgas ında genellikle Mevali, Ali'yi tercih ediyordu. Ali, Kil-
fe'de halife oldu ğu sıralarda Türklerle ilk temas kurulmu ş tu. Hilafetin 
Emeviler'den Abbasilere geçmesinde Türklerin de rolü vard ır. 750 yı -
lındaki bu yönetim de ğ iş ikliğ inde Ebu Müslim el-Horasanrnin, etkin 
olduğu bilinmektedir. Horasan taraflar ında bu sıralarda Türklerle İ ran-
lılar içiçe ya şı yorlard ı . Gerek Abbasi halifesi Mansur, gerek Me'mun 
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ve Mu'tas ım zamanında Türklerin dikkat çektiğ i görülmektedir. Özellik-
le Me'mun ve Mu'tas ım'ın ordusunda güçlü Türk birliklerinin bulundu ğu 
bilinmektedir'. 

Abbasiler, Ortaasya'ya gönderdikleri İ slam propagandacıları  ara-
cılığı  ile islamiyet'i yaymağa çalışı yorlardı . Türkler ötedenberi çe ş itli 
dinlerin etkisinde kalm ış lard ır. Budizmin, Maniheizmin, Mazdeizmin, 
geniş  ölçüde Ş amanizmin ve hatta H ıristiyanlığı n etkilerini sayabiliriz. 
Ş aman Türklerin dini önderleri Kam ad ı  verilen bilge kiş ilerdi. Kamlar 
çe ş itli yerlerde dola şı rlar, ş iirler söylerler, vecde gelirler ve meczubane 
haller gösterirlerdi. Büyücüler gibi bir tak ı m gizli sırları  bildiklerini de 
ileri sürerlerdi. Bunlar müslüman olunca Baba, ya da Ata ad ını  aldılar. 
Budizmin ve Ş amanizmin etkisiyle tasavvufi duygular ı  benimsediler.- 
Klasik İ slam anlayışı nı  katı  buldular. Üstelik dola ş mayı  seven, şürden 
hoş lanan, doğ a güçlerine önem veren ve kad ın-erkek bir arada ibadet 
eden bir ulusun mensubuydular. Böylece onlar ın tasavvufla kayna ş -
maları  daha kolay oldu Kimi Islam propagandistleri arac ılığı  ile Hz. 
Ali evlatlar ı= haks ızhğa uğ rat ıldıklarını  biliyorlard ı . Onlarda mazlu-
mu koruma duygular ı  egemendi. Bir yandan klasik İ slam anlayışı ndan 
farkli bir yolu benimserken öte yandan yönetimde hakk ı  yenmi ş  insan-
ları  da kutsalla ş tırıyorlard ı . Ancak, bu Babalar ve Atalar, İ slam Dini-
nin çekiciliğ inden yararlanarak etkilerini art ırıyorlar ve Islamiyeti ya-
yıyorlard ı . 

Bunlar aras ında Ş eyh Yusuf Hemedânrnin ö ğ rencisi Ahmed Yesevi 
(ölm. H. 562 /M. 1167) "Divan- ı  Hikmet" adli manzum tasavvuf' bir 
eser yazmış tır. Bu eser türkçe oldu ğu için elden ele dola şı yordu. Harezm, 
K ıpçak, Maveraünnehir, Horasan, Azerbaycan ve Anadolu'ya kadar 
bunun etkisi yayıldı . Bektaş iliğ in, Mevleviliğ in ve Nakşbendiliğ in geliş -
mesinde Ahmed Yesevrnin etkisi büyüktür. 

Türkler Bat ıya doğ ru fetihler yap ıyor ve çeşitli mezhepler ve tari-
katlarla kar şı laşı yorlardı . Sözgelimi Iran'da Büveyhiler döneminde 
Ş iilik hakimdi Büveyhilerden Adud ud-Devle (öl. 1030 M.) Ş ii idi. An-
cak bir ara vezarete mu'tezili olan Sahib b. Abbad' ı  getirdi. Buveyhi-
lerden hükümdar Mecdud-Devle'yi filozof İbn Sina tedavi etti. İ lmi 
Sina'mn Büveyhilerden Ş emsu'd-Devle ve Ala ud-Devle'ye de vezirlik 
yaptığı  bilinmektedir. Daha sonra Büveyhilerin egemenli ğ ine son veril-
miş tir. Selçuklu Sultan' Tu ğ rul Bey, Bat ıya doğru fetihler yaparken 
vezaretle Amid ul-Mülk el-Kunduri'yi görevlendirdi. Bu zât, Mu'tezile 

1 Bak.: Cah ız, Hilâfet Ordusunun Menk ıbeleri Ve Türklerin Faziletleri. Çev.: Ramazan 

Ş eşen, s. 39-90, Ankara, 1967. 
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mezhebi üzerine amel ediyordu. Görülüyor ki Iran'da Türklerin /nes-
Un bulunduğu kimi yerlerde bazı  dönemlerde Ş ii ve Mu'tezili görü ş ler 

de yaygın olmuş tur. Ze ınahş ernlin mu'tezilenin görü şünü benimseyen bir 

Türk olduğu ve Ke şş âf ad ındaki meş hur tefsiri yazd ığı  bilinmektedir. 

Alpaslan 1071 de Malazgirt Sava şı 'nı  kazand ıktan sonra Türklere 

Marmara ve . Ege Denizine kadar yay ılma imkanı  doğ du. Alpaslan ve-

zirliğ e Nizamül-Mülk'ü getirdi. Nizamü'l-Mülk sünni idi. Ancak öteki 

mezheplere kar şı  da ho ş görüsü vard ı 2 . Daha sonra Melik ş ah ve Sencer 
gibi Selçuklu yöneticilerde de bu ho ş görüyü görmekteyiz. Selçuklularm 

birçok İnedresede ilmi koruduklar ı  bilinmektedir. Medreselerde geni ş  
ölçüde sünnilik ö ğ retilmekle birlikte mezheplerüstü bir politika izlen-

miş tir. Hatta ş iiler için de medreseler yapt ırılmış tır. Suriye'de, Halep'te, 
Kum'da, Ka ş adda, Mazenderan'da, Taberistan'da. Cürean'da 

ve Dehistan'da ş iiliğ in egemen oldu ğu bilinmektedir. Hilâfetin merkezi 

Bağ dad'ta da bir çok ş ii bulunmakta idi. Ba ğ dad'da E ş 'arilerle Hanbeli-
ler. Hanbelilerle Ş âfiîler, Sünnilerle Bât ıniler aras ında çekiş meler vard ı . 
Selçuklular Sünniliğ i tercih etmekle birlikte mezhepçili ğ i yasaklam ış lar-
dı . Hatta ünlü dü şünür Gazzali, Ebu Hanife'ye dil uzatt ı  diye eleş tiril-
diğ i için Sultan Sencer'in huzuruna ç ıkarılmış tı . Huzurda Gazzali 
"ma'kulâtta rehberim ak ıldır. Ş eriatta ise Kur'ân'd ır. Mezheplerin hiç 

birini taklit etmem" diyerek Sultan' ın kuşkularm ı  dağı tt ı . 

İş te Türklere bu anlay ış  içinde Anadolu'ya ak ın akın geliyorlard ı . 

Özellikle XI. yüzy ıldan itibaren. Kalenderilerin Anadolu'ya geldiklerini 
görmekteyiz. Kalenderiler ba şı boş  insanlard ı . Üstlerine ba ş larına dikkat 

etmezler, macera ararlard ı . Dervi ş  karakterleri vard ı . Medrese islamlığı n-

dan ziyade tasavvufu benimsiyorlard ı . Özgür ve sorumsuz hayat ya ş a-
mayı  tercih ediyorlard ı . Hatta büyük mutasavv ıflardan Ş ems-i Tebrizr-
nin ve Ebu Bekr Niksari'nin, Cemaleddin Savi'nin (öl. 1232 M.) kalen-
deri olduğu söylenir 3 . 

Kalenderiler sakallarm ı , bıyıklarını  ve ka ş larını  kaz ıtırlard ı . Ken-

dilerine "Cevalika" ad ı  da verilmiş tir. 1220 de ölen Kutbuddin Haydar'm 
yanda ş ları  da kalenderilikten esinlenmi ş ti. O'nun yanda şlarma "Hay-
dariler" ad ı  da verilir. Uç beyleri Bizanshlara kar şı  sava ş ta Kalenderi-
lerden ve Haydarilerden yararlanm ış tır. Bunlar ın hepsine birlikte 
"Abdalân" da denir. Anadolu'da Baba İ shak yanda ş larının 1240 da 

2 Bak.: Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-ishlm Medeniyeti, s. 223-285, 
Ankara 1965. Ayrıca bak.: s. 224-225; 

Aydı n Taneri, Türk Devlet Geleneğ i, s. 158, Ankara 1975. Ayr ıca bak.: s. 159, 180, 184 185. 

3 Bak.: Ahmet Ya şar Ocak, Babailer İ syanı , s. 44-55, 166. Ankara 1980. Ayr ı ca bak:. 

s. 45, 54, 74 ve 72. 
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isyan ç ıkardığı  da bilinmektedir. Baba İshak, Amasya taraf ında bir 
mağ arada zikirle me ş guldü. Müridleri Orta Anadolu'da yayg ındı . Ba-
bailerin isyan ı  Selçuklular ı  zayıf düşürdü. 1243 de Köseda ğ 'da Moğ ol 
Komutan ı  Baycu Noyan, Selçuklu hükümdar ı  II. Gıyasettin Keyhüs-
rev'i yenilgiye uğ ratt ı . Putperest Mo ğ ollar halka zulmetme ğe baş ladı -
lar. Selçuklu Beylerinin kimileri de Mo ğollara vergi ödeyerek mevki-
lerini koruma ğ a çah şı yorlardı . Bu s ırada Anadolu'da çe ş itli etnik ve dini 
topluluklar vard ı . Tam bir fikri ve manevi karga ş a hüküm sürüyordu. 
Herkes can ının derdinde idi. 13. yüzyılda durum böyle iken Muhyiddin 
b. Arabi ve Sadreddin Konevi ve hatta Ebu Hafs Ömer Suhreverdi'nin 
mistik görüş leri Anadolu'yu etkilemi ş ti. Böyle bir ortamda Mevlana 
(ölm. 1273 M.), Yunus Emre (ölm. 1320 M.), Ahi Evran (ölm. 1280 M.) 
Anadolu'daki insanların yumu ş ak bir İ slam anlay ışı m benimsemesinde 
etkin oldular. 

İş te dü ş ünürümüz HACI BEKTA Şİ  VEL İ  böyle bir ortamda Türk-
İ slam düşüncesini yayma ğ a çal ış tı . İ slâmiyet'i putperest, h ıristiyan ve 
başı boş  insanlara kabul ettirebilmek için insanc ıl davranmak zarureti 
vard ı . Bu nedenle Hac ı  Bekta ş  Veli, insan sevgisini temel ilkelerinden 
birisi yapt ı . Türk diline canlılık verdi. Dualar ın türkçe yap ılmas ını  esasa 
bağ ladı . Güçlü bir ahlak sistemi kurdu. Namus ve ş erefin önemini vur-
guladı . Tanrı  uğ runa ş ehit olmanın değ erini ilke olarak kabul etti. Ehl-i 
Beyt sevgisini a şı ladı . Irk ayr ımına kar şı  oldu. Bu nedenle de Bekta ş ilik, 
Avrupa'da da kolay yay ıldı . Tanrı 'yı  korkulacak bir varl ık olarak de ğ il, 
sevilecek bir varl ık olarak nitelendirdi. Medresenin kat ı  anlayışı  yerine 
yumuş ak bir İ slam anlayışı nı  benimsedi. Eski Türk törelerine uygun 
olarak ibâdet toplant ılarına kadınların katılmasında bir mahzur gör-
medi. Bugün Cem âyinlerinde, musiki, semâ ve nefes okuma vard ır. 
Bu âyinler terbiye kurallar ı  içinde yürütülür. Topluma sayg ı  ve sevgi 
aşı lamak amaçlan ır. Dini önder huzurunda, haks ı zlık edenler hesap ver-
mek zorundad ırlar. Ancak helalla ş anlar Cem âyininde kalabilirler. Bek-
taş ilikte Sahib — Musahib denilen iki çiftin kar şı lıklı  manevi karde ş liğ i 
vardır. Tembellik ve miskinlik yoktur. Çal ış kanlık vardır. Sır saklamak 
esast ır. Bilmiyenlerin bilmediklerini zikir ehlinden sormalar ı  gerekir. 
Ş eriat, tarikat, marifet ve hakikatin anlamlar ı  Cem âyinlerinde aç ıklan ır4 . 

4 Bak.: Abdülbaki Gölp ınarlı , Türk Tasavvuf Ş iiri Antolojisi, s. 11-14, İstanbul 1972; 

Ali Sümer (tarafından yay ınlanan çe ş itli bildiriler), Hac ı  Bekta ş  Veli'nin Bilimsel Yönleri, 

s. 62-79, 80-81, 94-101, 109-110, Ankara 1975; 

Celalettin Ulusoy, Hac ı  Bektaş  Veli ve Alevi Bekta ş i Yolu, s. 9-78, Hacıbekta ş  1980. 

Prof. Dr. Machiel Kiel, Dr. Nimetullah Haf ı z, Abdurrahim Dede, Bildiriler, Denemeler 

(aç ık oturum), Ankara 1977. 
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ilacı  Bekta ş  Veli'yi her nekadar baz ı  kitaplarda kimi yazarlar, 

Hz. Ali sülâlesine ba ğ larlarsa da bunun bilimsel bir gerçekli ğ i yoktur. 

Hacı  Bekta ş  Veli ,Türk'tür. Baz ı  kaynaklarda Alevi Bekta ş ilerle Bat ı -

nilik aras ında ilişki kurulmaktad ırs. Hatta Alevi-Ca'feri tabirini kulla-

nanlara da rastlanmaktad ır6 . Oysaki Alevilik, Batmilik, Ca'ferilik baz ı  
benzerliklere ra ğmen biribirinden çok farkl ıdır. Bir kere Batmiler Orta 

Anadolu'ya hiç bir zaman yerle ş ememiş lerdir. Ayr ı ca Batmilerin 6. İ mam 

Ca'feri Sad ık'tan sonra kutsal tan ıdıklar ı  ima ınlar Alevilikten çok fark-

lı dır. Batmiler akl ı  reddedip, İ mam- ı  Ma'sum'u benimsedikleri halde 

Alevi-Bekta ş ilerde böyle bir görü ş  yoktur. Batmilikte geni ş  ölçüde Iran 

milliyetçiliğ i sözkonusu olduğu halde Bekta ş ilikte Türk töresi hakim-

dir. Bat ıniler namaz, oruç, zekat gibi farzlar ı  yasakladıkları  halde Alevi-

Bekta şiler Kur'ân'a itiraz etmezler. Her ne kadar kimileri camiye git-
mekte tembelseler de Islam' ın be ş  ş artını  inkâr etmezler. Batmiler na-

maz imama ba ğ lanmak, oruç s ır saklamak, zekât mal ın beş te birini 

imama vermek derler. Her zâhirin bât ı m vard ır, diyerek te'vil yolunu 

seçerler. Alevi-Bekta ş ilerde a şı rı  te'viller yoktur. Ancak Menkaheler 
vardır. Bu menkabeler de Batmilerinkinden çok farkl ıdır. 12. yüzyıl 
öncesi Batmilerinin kimilerinden kad ında ve malda ortakl ık olduğu 

halde, Alevi-Bekta ş iler namus ve ş ereflerine son derece dü şkündürler. 

Batmiler, öğ retilerini yaymak için huccet, zamassa, dai-i kebir, dai-i 
me'zun ve mükelleb gibi propagandac ılar kullanırlar. Alevi-Bekta ş ilerd?, 

ise bunlar yoktur. Batmili ğ in Ş ia'nın azgın bir kolu olduğu ve Ca'feriliğ i 

etkilediğ i söylenebilir; Çünkü Ca'ferilerde de bir Masum 'mama inanmak 
esasdır. Ca'ferilerin bir f ıkhı  vardır. Alevi-Bekta ş iler ise Ca'ferili ğ in fıkhı -

nı  benimsemiş  değ illerdir. Bu nedenle Ca'ferilik geni ş  ölçüde han milli-
yetçiliğ inin etkisinde, Alevi-Bekta ş iler ise Türk töresinin etkisindedir 7 . 

13. yüzyılda Anadolu'da Muhyiddin b. Arabi ve Sadrettin Konevi 
de derin etkiler yapm ış lardır. Kur'an'da "zahir” ve "halin" sözcüklerinin 
geçtiğ i bilinmektedir. Naslarm bât ımna önem verme her iki dü şünürde 

de güçlüdür. Esasen bütün tasavvufçu ak ımlarda her nesnenin s ırrını  
öğ renme amac ı  vardır. Bekta ş ilikle sünni tasavvuf ekolleri de kar şı hklı  
olarak birbirlerini etkilemi şlerdir. Kur'an, ortak kutsal kitap oldu ğun-
dan bu etkile ş im daha kolay olmu ş tur. Kimi ekoller zamanla içerik de 

5 Bak.: Prof. Dr. Fuat Köprülü, Türk Edebiyat ında İ lk Mutasavvıflar, s. 39-45, 92, An-
kara 1966; 

M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı  Tarihi, s. 14-16, 45, 148, 161, İ stanbul 1981; 

Prof. M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı  Müesseseleri Te şkilatı  ve Medeniyeti Tarihine Genel 

Bakış , s. 30-33. İ stanbul 1977. Ayr ıca bak.: s. 61-70, 31-32, 62, 63, 70. 

6 Bak.: Cahit Oztelli, Bekta ş i Gülleri, s. 13, İ stanbul 1973. 

7 Bak.: Agah Çubukçu, Gazzali ve Bat ı nilik, s. 29-30, Ankara 1964. 

119 



değ iş tirmi ş lerdir. Burada bir etkiden daha söz etmek gerekir. Kabalizm, 
baz ı  islam ekolleri üzerine etki yapm ış tır. Özellikle Bât ıniliğ i ve Huru-
filiğ i etkilemi ş tir. Bat ınilik ve Hurufilik ayrı  özelliklere sahip olmakla 
birlikte harflerden ve naslardan özel anlam ç ıkarma yöntemini benim-
semiş lerdir. Cabala ya da Kabbale gizli ve s ırl ı  bilimlerden söz eden ıb-
ranice bir kitab ın ad ı dır. Kabalizm, Tevrat' ın te'vil ve tefsirini, Allah' ın 
her zaman derece derece göründü ğünü ve geliş tiğ ini savunan ekoldür. 
Kabalizm, harflerin ve say ıların gizli anlamlar ta şı dıklarını  ve sembolik 
olduklarını  kabul eder. Kabalistlerin yorumunu Musevilerin büyük ço-
ğunlu ğu kabul etmez 8 . 

Te'vile taraftar olan çe ş itli yorumların etkisinde kalan Hurufiler, 
Fatih döneminde izlenince Bekta ş ilerin gölgesine sığı nma& çalış mış -
lardır. Özellikle büyük Hurufi Ş air Nesimi, bir çok Bekta ş i ş airleri etki-
lemiş lerdir. Tasavvufi duygular çe ş itli tarikat mensuplar ı  aras ında ortak-
t ır. Sünnet ehline mensup mutasavv ıf ş airler çoktur. Hurufilerle Bekta ş i-
ler aras ında ortak ilke, özellikle Ehl-i Beyt sevgisi üzerinde toplan ır 

Bekta ş ilerin dini liderlerine DEDE denir. Bekta ş ilikte karşı lıklı  
saygı  ve sevgi esast ır. Alçakgönüllü davranmak önemli ilkelerinden 
birisidir. Kimseyi ayıplamamak ilkeleri aras ındadır. Hiç bir varlığ a 
kötü gözle bakmak istemezler. Sohbeti severler. Günlerini yararl ı  ş eylerle 
geçirmek isterler. Ş evval ayının ilk günü, Zilhiccenin ilk on günü, Nevruz 
günü ve Muharremin ilk onbir günü kutsald ır. Ramazan orucuna sayg ı -
ları  vardır. Muharremin ilk on gününde (kimileri ilk onbir gününde) oruç 
tutarlar. Muharrem orucuna çok önem vererek oruç süresince geceleri 
et, yumurta, bal ık yemezler, su içmezler, KerbeWn ın yasını  tutarlar. 

Sonuç olarak; Hac ı  Bekta ş  Veli, Türk toplumunu etkilemi ş  ve hatta 
O'nun öğ retisi Yeniçeri Oca ğı 'nca da benimsenmi ş tir Bekta ş ilik Malı -
mud II taraf ından 1826 yıhnda yasaklanmış , daha sonra Abdülaziz 
tarafından serbest b ırakılmış tır. Cumhuriyet döneminde öbür tarikat-
larla birlikte Bekta ş i tekkeleri de kapat ılmış tır. Bekta ş iliğ in geniş  öl-
çüde Türk törelerinin etkisini ta şı yan islami bir yorum oldu ğunu gör-
mekteyiz. Bu öğ reti Türk sanat ını , Türk dü şüncesini ve Türk ho ş görü-
sütlü içermektedir. Zamanla Ahilikle de elek vererek Anadolu'da Türk-
lerin ticarette, ş ehircilikte ve meslek hayat ının örgütlenmesinde yard ımcı  
olmuş lard ır9 . 

8 Bak.: Agâh Çubukçu, Mezhepler, Ahlak ve İ slâm Felsefesi İ le ilgili Makaleler, s. 29-31, 
Ankara 1967. 

9 Bak.: Ne şet Ça ğ atay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara, 1974; 
Brockelmann, kal ın Milletleri Ve Devletleri Tarihi, Çev.: N. Ça ğ atay, s. 153, Ankara 1964; 
Hakk ı  Dursun Yı ldı z, İ slâmiyet Ve Türkler, s. 49, 77, 143-144, İ stanbul 1976. Ayrı ca 

bak.: s. 50, 51, 67, 76; 
Me ş 'udi, Muruc ez-Zeheb, e. VII, Paris 1871-1877, s. 118; 
İ bn Havkal, K. S ırat al-Arz, s. 468 ve 144, 146, 147, Leiden 1938--1939. 
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MEVLANA VE FELSEFESİ  

Hayatı : 

Muhammed Celâleddin, kimi kaynaklara göre H. 604 /M. 1207'de 
Belh'de dünyaya gelmi ş tir. Kimi ara ş tırı cılara göre ise daha erken 
tarihlerde do ğmu ş tur. Türk soyundand ır. 

Mevlana'n ın babas ı  Belh'de tan ınmış  bir bilgin olan Bahaeddin 
Veled b. Hüseyin b. Hatibi'dir. Bu de ğ erli kiş i Sultanu'l-Ulema saniyle 
de tanınır Mevlana Celâleddin henüz be ş  yaşı ndayken babas ı  Belh'den 
ayrı ldı . Bahaeddin'in Ş am, Hicaz, Malatya, Erzincan ve Ak şehir gibi 
illeri dolaş tığı  kaynaklarda söylenmektedir. Bahaeddin'in Konya'ya 
geliş  tarihi hakk ında çe ş itli söylentiler vard ı r. İbtidaname'de Bahaeddin 
Veled'in Konya'ya H. 626 /M. 1228 de geldi ğ inden söz edilmektedir. 
Muhammed Celâleddin, Konya'ya gelmeden önce babasiyle yakla şı k 

yedi y ıl kadar Karaman'da (Larende'de) kalm ış tır. Yaklaşı k H. 623 
yıl ında Ş erefeddin Semerkandrnin k ı zı  Gevher Hatun'la Karaman'da 
evlenmi ş tir. Annesinin mezar ı  da Karaman'dad ır. 

Konya'da Muhammed Celâledclin'in babas ı  Sultanu'l-Ulama say-
gınlık görmüş  ve Alaettin Keykubad' ın babas ı  onun adına Hüdavendi-
ğ ar Medresesi'ni yapt ırmış t ır. 

Bahaettin Veled H. 628 /M. 1230 da hayata gözlerini yummu ş tur. 
İyi yetiş miş  olan Muhammed Celâlettin'e babas ının öğrencilerinden 
Seyyid Burhanettin Muhakk ık'in tasavvufun özünü a şı lamağa çalış tığı  
bilinmektedir. Burhanettin ölünce Muhammed Celalettin be ş  yıl süre-
since çevresine dinsel ö ğüt vermeğ e devam etmi ş tir. H. 642 /M. 1244 de 
mutasavvıf Ş emseddin Muhammed Tebrizryi Konya'da görüyoruz. 
Anlatıldığ ma göre Ş emsettin Tebrizi, Mevlâna'ya sormu ş : "Bayezit 
Bistami mi büyük, yoksa Hz. Muhammed mi?" Muhammed Celalettin 
hemen cevap vermi ş  ve Hz. Muhammed'in daha büyük oldu ğunu söy-
lemiş . Bayezit'in "kendimi tesbih ,ederi ııı . Ş anım ne yücedir" gibi sözle- 
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rinin bir kıvılcımla ta şkınlığı n iş areti olduğunu, oysaki Hz. Muhammed'in 
manevi halinin çok geniş  bulunduğunu belirtmiş . 

Mevlana'nın cevab ı  Ş ems'in çok hoşuna gitmiş . İki manevi kiş i 

 Tanrı  yolunda dost olmu ş lar. Mevlana, Ş ems'i o denli sevmiş  ki manevi 
öğ rencilerini unutmağa baş lamış . Öğ rencilerin yak ınmas ından rahats ı z 
olan Ş ems H. 643 /M. 1245 de Ş am'a gitmi ş . Bu kez Mevlana daha çok 
yalnızlığı  seçmiş . Ş ems'i getirmek üzere o ğ lu Sultan Veled'i Ş am'a yol-
lamış . Ş ems dileklere dayanam ıyarak Sultan' Veled'le Konya'ya dön-
mü ş . Ancak yine Mevlana'n ın öğ rencileri s ızlanmağa baş lamış  Ş ems 
de bu türlü davranış lardan rahats ız olduğundan H. 645 /M. 1247 de 
ortadan kaybolmu ş tur. 

Mevlana,. Konya'da çok yay ılan ve çok sevilen bir insandı . Onu 
çevresinde Ba şvezir Emir Pervane, Selçuk Sultan ı  Alaeddin II, Rük-
nettin ve daha sonra İzzettin Kevkavüs vard ı . Ayrıca Ahilerden tan ın-
mış  kimseler bulunuyordu. Soylu ki ş ilerden tutunuz da i ş çilere kadar 
Mevlana'nın etkisi yayılmış tı . Ancak Ş ems'in kaybolmas ı  Mevlana'yı  
son derece üzdü. Gittikçe yaln ız bir yaş amı  seçme ğe baş ladı . Ş ems'e 
manevi bir a şkla bağ lanmış tı . Hatta kimi zaman kendisini onunla öz-
deş leş tiriyor ve gazellerinin alt ına Ş ems imzasını  atıyordu. 

Mevlana bir süre sonra Ş ems'in yerine koydu ğu Kuyumcu Sela-
hattin Zerkub'da arad ığı nı  bulmağa çalış tı . On yıl kadar dostluktan 
sonra Selahattin öldü. Mevlana bu kez de Çelebi Hüsamettin Hasan 
b. Muhammed b. Alryi manevi dost edindi. On yıl kadar Hüsamettin 
onun halifeliğ ini yaptı . Mevlana tan ınmış  Mesnevrsini onun dileğ i üze-
rine yazmağa baş ladı . Hüsamettin H. 672 /M. 1273 de Mevlana'dan bir 
süre sonra öldü. 1273 y ılında Mevlana da ölmü ş tü. Mevlana'mn yeri bir 
süre bo ş  kaldıysa da oğ lu Sultan Veled onun halifeli ğ ini ısrar üzerine 
kabul etti. Mevleviliğ i asıl örgütleyen ve ekolün ilkelerini saptayan Sul-
tan Veled olmu ş tur ı . 

Eserleri: 

Mevlana'n ın eserleri genellikle farsçad ır. Onun Türkçe konuştuğu 
ve az da olsa Türkçe ş iirler söylediğ i bilinmektedir. Arapça, rumca ve 

1 Mevlana'mn hayat ı  için bakımz: Sultan Veled, Ibdtidaname; Eflâkî, Ariflerin Menk ı -

beleri, Çeviren: Tahsin Yaz ıcı , Istanbul 1964; Mecdeddin Feridun b. Ahmet Sipehsalar, Risale-i 

Sipehsalar; Mecdut Mansuro ğ lu, Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyat ının Ilk Malısulleri (Türk 

Dili ve Edebiyat ı  Derğ isi Ist. 1946, C. I, s. 10 vd..); Asaf Balat Çelebi, Mevlana Ve Mevlevllik, 

s. 14-50, Ist. 1957; Mevlana, Divan- ı  Kebir'den Seçmeler I, Çeviren: M. Bakan Beytur, s. XIX 

ve devamı , Ist. 1965; Dr. Necla Pekolcay, Islami Türk Edebiyat ı , s. 102-105, Ist. 1967. 
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ibranice de bilen Mevlana geni ş  bir kültüre sahipti. Kendisi Türk ol-

makla birlikte o s ıralarda sarayda yaz ış ma dili Farsça olduğundan eser-

lerinde bu dili kullanmış tır. Ba ş lıca eserleri ş unlardır: 

1— Divan: Bu eseri Divan- ı  Kebir ya da Divan- ı  Ş emsu'l-Hakaik 

adiyle de anıhr Kimi gazellerinde Ş emsuddin, Ş  ems-i Tebrizi, Ş ah- ı  
Tebriz ve Selahuddin imzalarnu kullanm ış tır. Bu da Ş ems-i Tebrizrye 

ve daha sonra da onun yerine koydu ğu Selahuddin'e tutkusundan gel-

mektedir. Mevlana'nın bu eserinin çe ş itli baskıları  vardır. Ayrıca Rubai-

ler de bas ılmış tır. Mevlana'n ın Divan- ı  onun felsefesini, insanc ıllığı nı  
ve ilahi a ş kım dile getirmek bak ımından oldukça önemlidir. 

2— Mesnevi: Alt ı  ciltlik bu eser, tasavvufu çe ş itli hikayelerle anlat-

maktad ır. Mevleviliğ in halk tarafından sevilmesinde Mesnevrnin büyük 

etkisi vardır. İ smail Ankaravi, Sarı  Abdullah Efendi ve Abidin Paş a 

tarafından Türkçe olarak ayr ı  ayrı  aç ıklanmış tır. Mesnevi çe ş itli yabancı  
dillere çevrilmi ş tir. İngilizce ve Almanca tam çevirisi bulunan Mesnevi 

Batı lı  okunan da etkilemi ş tir. 

3— Mecalis-i Sab'a: Bu eser, Mevlana'n ın kimi Türkçe öğütlerinin 

adı  bilinmeyen birisi taraf ından Farsçaya yap ılmış  çevirisidir. Ahlaki 

ve tasavvufi olan eser, camide yap ılmış  öğütleri, ayet ve hadis aç ıkla-
malarını  içerir. 

4— Fihi Ma Fih: Mevlana'n ın özellikle Ba ş vezir Muiniddin Perva-

ne'nin bulunduğu toplantılarda söylediğ i öğütleri içerir. Tasavvuf ve 
ahlak bakımından önemlidir. XIII. yüzy ılın kimi siyasi havasını  yans ıt-
ma bakımından da önem ta şı r. 

5— Mektubat: Mevlana'n ın Selçuklu sultanlara, bakanlara, dok-

torlara, hakimlere ve ahilere yazd ığı  mektuplar ı  içerir. Eser, Selçuklu 

tarihi aç ısından önemlidir2 . Feridun Nafiz Uzluk taraf ından Mevlana' 
nın 144 mektubu 1937'de yay ımlanmış tır. Divan- ı  Kebir'den Yap ıl-
mış  Seçmeler, Rubailer, Mesnevi ve Fihi Ma Fih, Milli E ğ itim Bakanlığı  
tarafından Türkçeye çevirtilerek bas ılmış tır. 

Mevlana ve Felsefe: 

Mevlana'n ın, Yunan felsefesini okudu ğu anla şı lmaktad ır. Mesnevr-

de Eflatun'dan, Calinus'tan ve sofistlerden söz etmektedir. Üstelik Yu-
nan felsefesini incelemi ş  olan Gazzalrnin E ş 'arrnin ve İbn Sina'nın gö- 

2 Bak. Asaf Balat Çelebi, Mevlana ve Mevlevilik, s. 60-67; Mevlâna, Divan- ı  Kebir'den 

Seçme Ş iirler, Onsöz (s. XXXVIII); Dr. Neclâ Pekolcay, Islâmi Türk Edebiyat ı , s. 105; Kâmil 

Yaylal ı , Mevlâna'da İ nanç Sistemi, e. 114-115, İ stanbul 1975. 
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rüşlerine , yer vermektedir. Hatta Gazzalrnin İ slam hukukuyla 
Vasit adlı  eserinin ad ını  yazmaktad ır. İ lkçağ  felsefesinde çok geçen dört 
öğ eden (ate ş , hava, su ve toprak) örnekler anlatmaktad ır. Bir a şk öykü-
sünü İbn Sina'nın al-Kanun fi't-T ıbb' ından almış tır. Akı lcı  Mutezile'yi 
ve sünnilerin inançta önderi Ebal-Hasan al-E ş 'arryi ve Maturidryi 
çok iyi incelemiş tir. Mevlana, Kelile ve Dimne'nin, Hakim Senarnin 
Divan ve A ş kname'sinin Feriduddin-i Attar'm Musibetname'si ile 
Mantıku't-Tayr' ının etkisinde kalarak Mesnevi gibi ölmez bir eser yazma-
ğ a giri şmiş tir. Demek ki Mevlana do ğu felsefesini de iyi biliyordu3 . Gerek 
divanında ve gerekse Mesnevi'sinde varl ık felsefesine, özgürlük felsefe-
sine, ahlak felsefesine ve insan felsefesine de ğ inmiştir. Ancak Mevlana 
akılcı  filozoflara zaman zaman çatar. Akl ın Tanısal gerçeğ i buluncaya 
değ in iş e yarıyacağı nı , ondan sonra akl ı  bırakıp inançla ve a şkla evren- 
sel sorunlara dalmanm gerekti ğ ini savunmu ş tur. 

Mevlana, filozoflar, sözüyle genellikle inanmayanlar ı , kimi zaman 
da Yunan felsefesinin etkisinde kalanlar ı  kastetmi ştir. Öyle anla şı lıyor 
ki Mevlana, İ lkçağ  felsefesi kar şı sında Gazzali'nin dü şüncelerinden esin-
lenmiş tir. Nitekim Gazzali Tehafutu'l-Felasife'de Yunan felsefesinin 
etkisinde kalan Farabi ve İbn Sina'yı  acı  acı  eleş tirmiş ti. Gazzali nas ıl 
Aristo'nun etkilerine kar şı  çıkmış sa, Mevlana da onun gibi akl ı  temel 

alan düşüniirleri ele ş tirmiş tir4 . Bu tür filozoflar ı  küçültmek için bir be-
devi ile bir filozofun yolda arkada şhğmı  anlatıyor: Bedevi, devesine 
içi dolu iki çuval yüklemiş tir. Çuvalm birinde buğday, ötekinde kum var-
dır. Filozof, bedeviyi uyararak kumu dökmesini, bu ğ dayı  iki çuvala 
yarı  yarıya koymasını  anımsatıyor. Böylece yükünün hafifleyece ğ ini 

anlatıyor. Bu dü şünce bedevinin pek ho şuna gittiğ inden filozofa hay-
ran kal ıyor ve ba ğ lanıyor. Ancak bedevi i ş in, sonunda filozofun be ş  
paras ız ve ba şı  dertten kurtulmayan bir ki ş i olduğunu anlayınca ondan 
uzaklaşı yor. Senin aklın ve hikmetin bir i şe yaramaz anlam ında sözler 
söyleyerek filozoftan ayr ılıyor. 

Mevlana bu öyküyü anlat ırken filozofu "ak ıllı  ve özgür", "hayal ve 

baş  ağ rı sı  elde eden" kiş i olarak nitelendiriyor 5 . Bu deyi ş lerden de anla-
şı lıyor ki Mevlana filozof deyimiyle genellikle imandan yoksun dü şünür-

leri tan ımlamak istiyor. Nitekim öykünün sonunda "tabiattan do ğ an, 

hayalden meydana gelen, Tanr ı  nurunun feyzinden nasipsiz bir hikmet-
tir" diyor. 

3 Bak. Mevlana, Mesnevl, C.I, s. B—C, Çeviren: Veled İ zbudak, Istanbul 1973; Mesnevi, 
C. II, s. 169. 

4 Bak. Mevlana, Fihi Mâfih, s. XXIII, Çeviren: Meliha Ülker Anbarelo ğ lu, Ist. 1969; 
Mesnevl, C. I, s. 172; Mesnevl, C. III, s. 205, 324-325, İ stanbul 1974; Mesnevi, C. II, s. 160, 169. 

5 Bak. Mevlana, Mesnevi, C. II, s. 243-245. 
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Mevlana sofistlerin, septiklerin, natüralistlerin ve rasyonalistlerin 

felsefesini yermekle birlikte inanca dayal ı , Doğunun havas ını  taşı yan bir 

felsefe yapmaktan geri d ıı rmuyor. Gazzali nas ıl al-Munkız Mine'd-Da-

larda ku şkudan imana ula şı rken felsefeye yap ıyorsa, Mevlana da Diva-

n' ım ve Mesnevi'sini yazarken ölmez bir biçimde varhkta birlik felsefesi 

yap ıyor. Dolayısiyle felsefenin çe ş itli sorunlarını  da kendine göre aç ık-

lıyor Mevlana'n ın varlık felsefesinden ba ş layarak felsefi konulan nas ı l 
iş lediğ ini yeri geldikçe daha sonraki sat ırlarda izleyeee ğ iz. 

Mevlândnın Varlık Felsefesi: 

Düşünürler ötedenberi varl ığı n nas ıl meydana geldi ğ ini kendi ken-

dilerine sormu ş lardır. Varlığı n ilk maddesinin su, hava, ate ş  ya da top-

rak olduğunu ileri süren Yunan dü şünürleri gelip geçmi ş tir. Varlığı n 

öncesiz bir biçimde, bir ilk hareket vericiden ç ıktığı nı  söyleyenler de ol-

muş tur. İ slam dininde ise varlığı n Tanrı 'nın dilemesiyle var olduğu vur-

gulanmış tır. Islam'da orta yolu benimseyenler, varl ığı n Tanrı 'n ın "kün 

feyekün" yani "ol deyince olur" buyru ğu ile yarat ıldığı na inanırlar. 

Ancak Islam'da varl ık konusunda de ğ işik yorumlar da yap ılmış tır. It-
tihatçılar, hululcular ve i ş rakçdar, Tanr ı  — varlık ili şkisini farklı  biçimde 

açıklamış lard ı r. İ ttihatç ılar Tanrı  ile insanın birle ş tiğ ini, hululcular 

Tanrı 'nın insanın kalbine girebilece ğ ini, iş rakçılar ise varlığı n Tanrı '-
dan ışığı n güne ş ten ç ıktığı  gibi yarld ığı nı  söylemi ş lerdir. İ slamda Fa-

rabi ve İbn Sina gibi akılcı  düşünürler ise varlığı n, nedenin zat bak ı -
mından Tanrı  olduğunu, ancak varl ığı n zaman bakımından öncesiz bir 

biçimde var bulundu ğunu ifade etmişlerdir. 

Mevlana ise varl ığı n birliğ ini dile getirmeğ e çalışı nış tır. Varlıkda 

birlik felsefesinin ilk tohumlarını  Mansur Hallac (ölm. H. 309 /M. 922)'da 

ve Bayezit Bistami (ölm. H. 261 /M. 874)'de görmekteyiz. Esasen bu 
düşünürler varhkta birlik felsefesini Kur'ân' ın kimi âyetlerinden ve Hz. 

Muhammed'in konuyla ilgili hadislerinden ç ıkarmış lardır. Bu konudaki 

kimi ayetler şunlardır: 

1— "Nereye yönelirseniz, Allah'a kulluk yönü oradad ır"6 . 

2— "Attığı n zaman (okunu) sen atmad ın, fakat Allah atm ış tı"7 . 

3— "Allah göklerle yerin ışığı dır" 8 . 

6 Bak. Bakara sûresi, ayet, 115. 

7 Bak. Enfal sûresi, ayet, 17. 

8 Bak. Nur sûresi, ayet, 35. 
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4— "O'nun (Allah' ın) zat ından ba ş ka her ş ey yok olucudur" 9 . 

5— "Yeryüzünde bulunan her canl ı  geçicidir. Ancak büyüklük ve 
iyilik sahibi olan Rabbinin zat ı  sonras ız kalacakt ır" 1- 0 . 

Varlıkda birlik felsefesinde kaynak gözüyle bak ılan kimi hadisler 

de ş unlardır: 

1— "Benim dost edindi ğ im kimseye düş manlık edene sava ş  ilan ede-

rim. Kulum Bana zorunlu k ıldığı m nesnelerden daha sevimli bir ş eyle 

yaklaş amaz. Nafile ibadetlerle kulum Bana yakla ş tıkça onu severim. 

Ben kendisini sevdim mi artık onun i ş iten kula ğı , gören gözü, tutan eli, 

yürüyen aya ğı  olurum. Ben'den bir ş ey isterse onu elbette veririm. 

Bana s ığı nırsa onu korur güvenli k ılar ım" 11 . Bu, kudsi hadistir. 

2— "Ben bir gizli hazine idim. Bilinmek istedim ve halk ı  yaratt ım. 

Onlar da Beni Benle tamd ılar" 12 . 1bn Teymiye ve Acluni'ye göre bu 

uydurmad ır*. 

3— "Allah Aden'i kendi biçimi üzerine yaratt ı ". Bu bir hadistir. 

Gazzali, bu hadisi daha ba şka anlamda da yorumlamış tır13 . 

Bunların dışı nda silfileree benimsenen ve hadis oldu ğu san ılan kimi 

sözler de şunlardır: 

"Ne göğüm, ne de yerim beni içeremedi, ancak mümin kulumun 

kalbi beni içerdi". "Allah' ı  bütün kalplerinizle seviniz". "Kim kendini 

bilirse Tanrı 's ını  bilir" 14 . 

Kuşkusuz bu gibi sözlerin ve ayetlerin daha ba şka örneklerini ver-

mek de mümkündür. Ancak bu kadarla yetinerek varl ıkda birlik felse-

fesini Mevlana'n ın nas ıl anladığı nı  açıklamağ a çalış alım: 

Kuşkusuz Mevlâna'dan k ırk-elli y ıl önce Muhyiddin Ibnul-Arabi 

(ölm. H. 638 (M. 1240) ve daha sonra Sadrettin Kone vi (ölm. H. 673 ( 

M. 1274) varlıkda birlik felsefesini iş lemiş lerdir. Ancak Mevlana konuya 

daha co şkun girmi ş  ve canhl ık getirmiş tir, Felsefesine Tanr ısal aşkı  
kattığı nı  düşünürsek Mevlana'n ın konuyu nas ıl renklendirdiğ ini daha 

iyi değ erlendirifiz. Mevlana ilerde görece ğ imiz gibi insana yüce bir de ğ er 

9 Bak. Kasas sûresi, ayet, 88. 

10 Bak. Rahman sûresi, ayet, 26. 

11 Bak. Buharl, C. VII, s. 190, M ı sır 1315; K. Yaylah, Me ıdana'da İ nanç Sistemi, s. 139. 

12 Bak. Ömer Rı za Doğ rul, İ slâmiyetin Geliş tirdiğ i Tasavvuf, s. 21, İ st. 1948. 

* Bak. Aliyyu'l-kari, al-Masnu, s. 110, rakam 232, Beyrut 1962; Acluni, Ke ş fu'l-Rafa, 

il /191, rakam 2016, Halep bask ı sı ; Sehavi, Makasıd al-Hasene, s. 327, rakam 838, Kahire, 1956. 

13 Bak. Gazzali, İ lcam ul-Avanı  An İ lm il-Kelâm, s. 4, M ı sır 1309. 

14 Bak. Ömer R ı za Doğ rul, anılan eser, s. 21-22; Kâmil Yaylal ı , anı lan eser, s. 140-143. 
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vermiş  ve onu Tann' ıun sevgisine layık bir varlık olarak görmüş tür. 
Her ş eyi insanda aram ış tır. Ona göre insan ruhsal aç ıdan inceldikçe 
her ş eyin hayalden ibaret oldu ğunu, varlık olarak yalnız Tanrı'nın bu-
lunduğunu kavrar. Insanda Tanr ı 'da erime yetene ğ i vardır. Zaten o 
Tanrı 'dan gelmiş tir. Bakın= Mevlana kendi deyi ş iyle konuyu ş öyle 
anlat ıyor: "Kimyay ı  meydana getiren odur Kimya ne oluyor ki... Bu 
öğüş  varlık delilidir. Varl ık ise hatad ır... Onun varhğma karşı  yok ol-
mak gerektir. Onun huzurunda varl ık nedir. Anlams ız bir şeyden iba-
rettir. Bu zahiri vücudun Allah' ın varlığı yla var olduğunu (bir kimsenin) 
bilmemesi körlüğün delilidir". 

"Zaten bu Mem sizin canlar ı nı= hapishanesidir. Uyan ın o tarafa 
gidin... Bu alernin s ınırı  vardır. 0 âlem ise esasen s ıııı rsı zdır. Nakış  ve 
biçim o anlama settir, engeldir" 15 . 

Mevlana biçimin bir görünü ş ten ibaret bulundu ğunu, biçimden 
geçenin varlıkta birliğ i kavrayacağmı  belirtiyor. Do ğadaki her nesneyi 
Tanrı 'nın bir habercisi, hatta onun zat ının görünüşü, olarak nitelendiri-
yor. Mevlâna'ya göre varlık Tanrı 'nın "ol" demesiyle bu halde görün-
meğe baş lamış tır. Gerçekte her ş ey geçici, Tanr ı  kahcı dır. Bu âlem bir 
düş  ya da gölge gibidir. İnsan kendindeki gizli cevherlere lay ık olmağ a 
çalış tıkça varl ıktaki birliğ i de görür. Yine Mevlana'n ın kimi deyişleriyle 
konuyu aydınlatmağa çalış alım• 

"Serkeş  süreti eziyetle eritip yok et ki onun alt ında define gibi 
olan birliğ i göresin... Hepimiz yay ılmış tık ve bir cevherdik. Orada ba ş -
sız ve ayaksızdık. Güneş  gibi bir cevherdik. Düğümsüz ve saft ık su gibi. 
O güzel ve latif ışı k biçime gelince kale burçlarn ım gölgesi gibi sayı  mey-
dana çıktı . Mancınıkla burçları  yıkın ki bu bölüğün arasından ayrılık 
kalksm"16. 

Mevlana, felsefesinde Tanr ı 'yı , evren ve insanı  özdeş leş tirerek hem 
varlığı n nedenini Tanr ıya götürmüş  oluyor, hem de insan ın evrendeki 
yerine bir anlam veriyor. İnsanın özünde gizlerin yatt ığı nı  vurguluyor. 
İnsanın var olma amacının, görünen alemde erdemli davran ış larla kendi 
gizlerini kavraması  ve Tanrı 'da yokluğa ulaşması  olduğunu söylüyor. 
Bu aş amada da yalnız varlıkta birliğ in görülece ğ ini ifade ediyor. Böylece 
de bu âlemin bir düşten ve görünü şten başka bir şey olmadığı nı  kanıt-
lamağa çalışı yor. Konu, onun şu deyiş leriyle daha çok ayd ınlanacaktır: 
"Erkek, kadın kaydı  kalkıp bir olunca o bir sensin. Birler de aradan 
kalkınca kalan yalnız sensin. Kendi kendinle huzur tavlas ıııı  oynamak 

15 Bak. Mesnevi, C. I, s. 41-42. 

16 Bak. Mesnevi, C. I, s. 54-55. 
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için bu "ben" ve "biz"i vüdide getirdin. Bu suretle "ben" ve "sen" ler 

genellikle bir can haline gelirler, sonunda da sevgiliye musta ğ rak olur-

lar" 17 . "Ey oluş  ve bozuluş  âleminde tamamiyle çürümü ş  canlar' Sonsuz 

canlarınız ne vüdı de geldi, ne de do ğ du" 18 . "Oğul.... mutasavv ıfların 

ezberlenecek dersleri, kitaplar ı  yoktur. Ama gönüllerini adamak ıllı  par-

latmış lar, istekten, tutkudan, cimrilikten ve kinden armm ış lard ır... 
Gönül aynasının sınırı  yoktur. Burada ak ıl susar, yahut ş aşı rıp kalır. 
Sebebi de ş u: Gönül mü Tanr ı 'dır, Tanrı  mı  gönül? Hem say ılı , hem sa-

yı sız olan (hem çoklu ğa dalan, hem birli ğ i bulan) gönülden ba şka her 

nakşı n aksi geçip gider, sonsuz de ğ ildir... Gönüllerini parlatm ış  olanlar, 

renkten, kokudan kurtulmu ş lard ır. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik 

görürler" 19 . 

Görülüyor ki Mevlâna'ya göre varl ıkta birlik felsefesine gönül te-

mizliğ iyle ula şı labilir. Ulaşı lınca da insan ve evrenin geçici görünü şü yok 

olur. Birlik kavran ır. Her ş eyin Tanrıyla var oldu ğu anla şı lır. 

Mevltına'da Tanrı  Aşk ı : 

Mevlâna, Divan' ında co ş kun biçimde Tanr ı  a ş kını  dile getirme ğ e 

çalışı r, Mesnevi'de de Tanr ı  aş kının itici gücü aç ıkça görülür. O, a şkın 

gücüne inan ır. Gazellerinde kimi zaman Ş emseddin Tebrizrden söz 

eder20 . Onun, Tanr ı 'nın maşuku olduğuna inanır. Kendisi onda Tanrı '- 
nın aşkını  görür. Kimi zaman da kendini Ş ems yerine koyar. İ nsan Tan-

rı 'ya yaraşı r, erdemli bir yol izledikçe, Tanr ı 'nın sevgisine hak kazan ı r. 
Tanrı 'nın sevgilisi olma yetene ğ i yalnız insanda vard ı r. İnsan evrendeki 

yerini değerlendirdikçe ve her ş eyi Allah için yaptıkça yücelir. Tanrı 'y ı  
seven ve kendi nefsini e ğ iten insan, Allah' ın sevgilisi olma onuruna ula şı r. 

Allah sevgisinin taş kın anlar ında insan kendini de unutur. Varl ıkta 

birlik görür. Tanrı 'dan ba şka her ş eyin birer gölge gibi ya da dü ş  gibi 

olduğunu kavrar. Bu durumda â şı k ve ma ş uk varlıkta bir olur. Ş imdi 

konuya aç ıklık getirmek için Mevlana'n ın kimi deyiş lerinden örnekler 

verelim: 

"Bende mâ ş ukun yaktığı  bir gönül var. 0 yan ış tan çıkan harmamm 

gönlüm yaktı . Bir mum, bir kulun canına öyle bir can verdi ki bu ate ş  
hiçbir ate ş e benzemez..."21  

17 Bak. Mesnevi, C. I, s. 143-144. 

18 Bak. Mesnevi, C. I, s. 153. 

19 Bak. Mesnevi, C. I, s. 278-279. 

20 Bak. Mevlana, Divan-1 Kebir'den Seçmeler 1, s. 63-64, 71, 99. 

21 Bak. Mevlana, Divan I, s. 113. 
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"Sevgili ol ve sevgiliyi gör. Gönül ol ve dostu gör. Yürüyen servile-

rin ardınca akar sular ı , gül bahçelerini gör...722 

"Evlat! Sen cans ın, sen ba ş sın. Senin yerini tutacak kim var? Söyle 

sen aynas ın, kendine bak. Senin yerini tutacak kim var söyle? Kendi 

yanağı nı  öp, kendi kula ğı na s ır söyle. Kendi güzelli ğ ini gör, kendi öv 

günü söyle. S ırrın mecaz de ğ ildir, naz ın bo ş una de ğ ildir. S ır senin kula ğı n 

içindir. Naz ında yine senin içindir..." 23  

"Ben senin niş amm yaz ınca, kalem a ş kından yarıhr. Aklım senin o 

ac ı  ayrılığı ndan yolunu kaybeder... Yüzüm, a şktan alt ın gibidir. Bende 

senden binlerce eser var. Sevgilim! Ban ado ğ ru bak. Can ına yemin ede-

rim ki ben böyleyim. Sevgilim! Senin diyar ına gelen ancak senin kokun-

da gelir. Seni ara ş tırmaya sebep, senin güller saçmaklığı ndan ba ş ka ne 

olabilir ?"24  

"Ne mutlu o zaman ki, ben ve sen birlikte avlunun kap ı sında oturur-

duk. Ben ve sen iki nakış , iki suret, ama can bir... Ben ve sen, bensiz 

ve sensiz olarak zevk yönünden birle ş elim. Bak ki, ş u ben ve sen, o za-

man periş an hurafelerden kurtulup ne güzel ne ş eleniriz. I ş te böylece 

ben ve sen birlikte güldü ğümüz makamda gö ğün dudu kuş larının hepsi 

de ş eker yeme ğ e ba ş ladılar... Bizim iki ş ahsiyetimiz vard ır: Biri, sûre-

timizle bu toprak üzerindeyiz. Öteki, ruhumuzla sonsuz cennette, zevkler 
ve tatl ı lıklar âlemindeyiz. Ben ve sen birlikte" 25 . 

"Ölü idim dirildim. Göz ya şı  idim, tebessüm oldum. Aşk devleti 

geldi ve ben sonsuz olan devlete eri ş tim"26 . 

"Ölünüz... ölünüz... Bu aşkta ölünüz. Bu a şkta ölürseniz gerçek 

ruha sahip olursunuz" 27 . 

"Aşk, erdemde, bilimde, defterde, ka ğı tlarda de ğ ildir... Aş kın dal ı  
öncesizde, kökü sonsuzdad ır ve bu a ğ acın dayandığı  ne arş , ne toprak 

vardır, hatta ne de gövdesi" 28 . 

"Ey a şı klar! Ey a şı klar! Ben ay ıplı  olan bir a şı kı m. Aş k başı ma 

düş tüğü andan itibaren ş a ş kınlıktayım ve deli gibiyim. Aşı kım, deliyim 

ve ş aşkınlık içinde kalmışı m Orada burada, her yerdeyim. Hem de ne 

22 Bak. Mevlana, Divan III, s. 71. 

23 Bak. Mevlana, Divan III, s. 128. 

24 Bak. Divan III, s. 129-130. 

25 Bak. Divan, III, s. 131. 

26 Bak. Asaf Halet Çelebi, Mevlana ve Mevlevilik, s. 71. 

27 Bak. aynı  eser, s. 73. 

28 Bak. ayn ı  eser, s. 75. 
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aşağı da, ne yukarday ım. Arş ta ve kürsüde olan benim, asla yanl ış  yap-
mayan benim. Mem benimle aydınland ı  Yokluk benimle düş ünüldü. 
Ben hem bilgin, hem erdemli hem de hakimlerin hâkimiyim.... Sen göz-
lerimde görme gücüsün. Beni gözlerimde arasana! Ben konu ş an bülbü-
lüm, kokan gülüm, sevgilisini arayanım ve ben gizli ş eyleri ortaya ç ıkar-
mak istiyorum..."29  

Görülüyor ki Mevlana Tanr ı  aşkınm en içtenini ve en co şkununu 
dile getirmiş tir3O. Onun Mesnevrsini çok be ğ enen Cami "nist peygam-
ber veli dâred kitab" demi ş tir. Mevlana için söylenen bu sözü Türkçeye 
çevirirsek "peygamber de ğ ildir ama kitab ı  var" diye ifade ederiz. Mev-
lana'nın Tanrı  aşkım değerlendiren kimi yazarlar, onu velilerin sonun-
cusu olarak nitelendirmi ş lerdir. 

Mevlana'da İnsan Felsefesi: 

Mevlana'n ın düşüncesinde insan felsefesinin önemli bir yeri vard ır. 
:Mesnevisinde olsun, Divan' ında olsun zaman zaman insan ı  çözümle-
meye çalışı r. Yirminci yüzyıla değ in insanlık birçok ke şfe sahip ol-
muş , bilim ve teknikte büyük at ılımlar yapmış tır. Ancak insan sorunu 
felsefi antropoloji aç ı sından aç ıklığ a kavu ş turulamamış tır. Mevlana bu 
iş e yakla şı k yediyüz yıl önce parmak basm ış  ve insanın yazgısım dile 
getirmeye çal ış mış tır. Adeta insanın nas ıl bir varlık olduğunu bize an-
latmış tır. Bunu yapmak için de insan ın evrendeki yerini saptamak ve 
amacını  belirtmek istemi ş tir. İ nsanın öteki varlıklardan farkl ı  yön-

lerini vurgulayarak n;teliklerini say ıp dökmüş tür. Bakınız bu konuda 
Mevlana ne diyor: 

"Kimim ben? Kimim ben Niçin bir sürü vesveseler içindeyim ? 
Neden oradan oraya sürüklenip duruyorum? Fezalardaki y ıldızlardan 
birisi miyim ki burçtan burca geçer, u ğursuzluklara ağ lar, mutluluklara 

gülerim? Göklerin burçlar ındaki alçalış  ve yükseliş lerde bazan rüzgarlar-

la sürüklenir, bazan da kay ıtlarla ba ğ lanırım. Bazan yanan ate ş , bazan 

coş an sel olurum. Ne as ıldamm, ne fas ıldamm, hangi pazarlarda sat ı -

h= ? Bazan gülyabanilerin yolunu bile keserim .Bazan içi daralm ış  ve 

hüzünlüyüm. Bazan bu iki halden de uza ğı m ve en yüksek nesnelerden 
yükseğ im" 31  . 

29 Bak. Asaf H. Çelebi, anılan eser, s. 85. 

30 Bak. Mesnevi, C. I, s. 141, 143, 146, 169, 211, 239; Mesnevl, C. II s. 53, 60; Diva ıı  I, 

s. 6, 7, 31-32, 40, 99, 136; Bubailer, s. 51; Ömer R ıza Do ğ rul, an ılan eser, s. 

31 Bak. A.II. Çelebi, an ı la ıı  eser, s. 89. 
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Mevlana bu deyiş leriyle insan ın nas ıl bir varl ık olduğuna dikkati 

çekiyor. İnsanın kimi özelliklerini dile getiriyor. 

Mevlana'nın felsefesinde insamn bilinç sahibi bir varl ık olması  önem 

taşı r. İnsanda iki türlü "Ben" vard ır. Birisi "Özel Ben", ötekisi "A şkın 

Ben" dir. Özel Ben herkeste ayr ı  ayrıdır. Herkesin ayr ı  bir özelliğ i vardır. 
Herkesin mizac ı , tutkular ı  ve yap ısı  değ iş iktir. Ancak "A şkın ben" 

tanrılık bir yetenektir. O herkeste ortakt ır. Aşkın Ben bilincin derin ha-

lidir. Aşkın Ben'in alanında varlığı n hikmeti düşünülür. Bedenin tut-
kuları  dizginlenir. Tanr ı  sevilir. Barış , sevgi, dostluk ve evrensel duygu-
lar egemendir. Bu alan, felsefenin, san'at ın ve dinin gerçek alamd ır. 
İnsan hayat ına Aşkın Ben'in buyrukları  egemen olursa, davran ış lar er-

demli olur. Geniş  ölçüde bedenin tutkularma ba ğ lı  olan Özel Ben, insana 

egemen olursa davran ış lar kötü yönde geli ş ir. 0 halde insan ı  yücelten 

asıl öğ e A şkın Bendir. Bu da herkeste ortakt ır. Ancak bilincin derin halini 

yaş amak da her zaman kolay de ğ ildir. Bakal ı m Mevlana bu konudaki 
görüş lerini kendi ifadeleriyle nas ıl anlatıyor: 

"İnsanlar sayıhdır, çoktur amma iman birdir. Cisimleri çoktur ama 
canları  birdir. İnsanda öküzün, e ş eğ in anlayışı ndan ve camndan ba şka 
bir akıl, başka bir can vard ır. O deme eri ş en, o makamda Tanr ı  velisi 

olan kiş ide de insandaki candan, ak ıldan başka ve ayrı  bir can ve ak ıl 
vardır. Hayvani canlarda birlik yoktur. Sen bu birli ğ i rüzgarın ruhunda 
arama. Bu hayvan can ekmek yese, insani ruhun kar ın doymaz. Bu, 
yük çekse o s ıkıntı  çekmez. Hatta onun ölümüyle bu hayvani ruh ne şe-
lenir, sevinir... İnsani ruhun bir şey elde ettiğ ini görünce de kıskançh-
ğı ndan ölür. Kurtların, köpeklerin cam hep ayrı  ayrıdır. Bir olan Tanrı  
aslanlarının canlar ıdır. Canlar ı  diye çoğul sigasiyle söyledim. Çünkü o 
bir tek can cisme nisbetle yüz olur.. Gökteki bir tek güne ş in bir tek ışığı  
da ev içlerine vurunca yüzlerce ışı k olur ya! Fakat ortadan duvar ı  kal-
dırdm mı  hepsinin de ışığı  bir olur"32 . 

Mevlana insanın bilinciyle ve aklıyla hayvandan farklı  olduğunu 
belirttiğ i gibi sorumluluk ta şı yan bir varl ık olduğunu da vurguluyor. 
İnsan tasarıları  ve amacı  olan, toplum içinde görevi olan ve Tanr ı  önün-
de olan bir varlıktır. Aynı  zamanda insan kendisini öteki nesnelerden ay ı -
ran, hem de kendi özünü varl ığı ndan ayıran yarat ıktır. Bu özellikleriyle 
de insan yarat ıkların onurlusudur. İnsan özündeki tanrıhk öğeleri geliş -
tirerek varl ıkta birlik felsefesini de ya ş ayabilir. Ş imdi biraz da Mevla-
na'yı  kendi deyi ş leriyle izleyelim: 

32 Bak. Mesnevi, C. IV, s. 34; A.H. Çelebi, s. 91. 
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"Burada gizlenmi ş  birisi var. Ete ğ imi tutuyor. Kendisini gizlemiş . 
Beni öne sürmü ş . Burada gizlenmi ş  birisi var. Can gibi. Hatta candan 
da güzel. Bana bir bahçe gösteriyor ve sayvan ımı  kaplıyor. Burada giz-
lenmiş  birisi var. Gönlümden geçen hayal gibi gizli. Ama yüzünün ışığı  
bütün vücuduma aksediyor. Burada gizlenmi ş  birisi var. Ş eker kam ı -
şı nda ş ekerin gizlendiğ i gibi gizlenmiş . Tatlı , ş ekerci dükkanını  zaptet-
miş ... Gönlü hastalanan ben, hiç kimseden bir derman bulmadm ı . 
Ş imdi anlad ım ki meğerse o dert benim derman ımmış "*. 

Mevlana'n ın felsefesinde insan ın asıl varhğı  Tanrı  katında ve Za-
t ında idi. Sonra O'nun dilemesiyle insan bu âleme geldi. Bu alemde var-
lıkların cans ızlar, nebatlar, hayvanlar ve insan olmak üzere dereceleri 
vardır. İnsan dü şünen, karar sahibi, her şeye anlam veren ve amac ı  olan 
bir varl ıktır. Hepsinden önemlisi de kendi tutkular ını  dizginleyerek 
Tanrı 'ya ulaş ma, O'nda yok olma ş erefine ula ş abilen varl ıktır. Hayvan-
larda ise içgüdü egemendir. İnsan bir kültür yarat ı cısı  olarak da üstün 
bir varlıkt ır. Bakal ım Mevlana kendi ifadesiyle konuya nas ıl bir ışı k 
tutmuş tur: 

"İnsan yarat ış m rahminden iki kez doğ ar. İkinci geliş imizde biz 
bu dünyaya annemizden do ğ duk"33 . "Önce cans ızlar ülkesine gelmi ş , 
cans ı zlıktan nebatlar alemine dü ş müş tür. Y ıllarca nebat olmu ş  bu alem-
de ömür sürmü ş tür de nebat cans ı z ş eylerin z ıddı  olduğu halde bir za-
manlar cans ızlar ülkesinde bulundu ğunu hat ırına bile getirmemi ş tir. 
Nebathktan hayvanlığ a düşünce de nebat oldu ğu zamandaki halini hiç 
hatırlamaz. Yaln ız ye ş illiğe karşı  eğ ilimi vardır. Hele bahar geldi mi, 
çiçekler açt ı  mı ! Hani yeni dervi ş  de genç pire, o yüce bahta e ğ ilim du-
yar ya! Çünkü bu cüz'i ak ıl, o külli akıldandır. Bu gölgenin hareketi, 
o gül dalm ı n  hareketindendir. Nihayet gölgesi, onda yok olur da bu e ğ i-
limi, bu araş tırmanın sırrını  bilir, anlar! A iyi bahtlı  kiş i, bu ağ aç oyna-
madıkça o dal ın gölgesi nas ıl oynar ki? Bildiğ i yarat ıc ı , tekrar onu hay-

vanlıktan insanlığ a çeker, çevirir. Böylece iklimden iklime gide gide ni-
hayet insan aleminde ak ıı llı , bilgili ve yüce bir hal alır. Fakat önceki akıl-
ları  hatırlamadığı  gibi, bu akıldan da geçip değ işeceğ ini aklına bile getir-
mez. Nihayet bu tutkuyla, istekle dolu ak ıldan da kurtuldu mu yüzbin-

lerce ş aşı lacak akıllar görür" 34 . 

Mevlana insanlara bir gözle bakan, sevgiyle dolu olan ve dinsel 
hoş görüsü olan bir dü şünürdür. Bak ınız bu konuda ne demiş tir:, 

* A.H. Çelebi, s. 91. 

33 Bak. A.H. Çelebi, 	90. 

34 Bak. Mesnevi, C. IV, s. 290-291. 
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"Ey müslümanlar! Ne yapay ı m ki ben kendimi bilmiyorum. Ben ne 
Hıristiyan, ne Yahudi, ne Ate ş perest, ne Müslümamm" 35 . Mevlana bu 

ifadesiyle inkarc ılığı  değ il, Tanrı  önünde duygulanmanın önemine dik-

kati çekiyor. Dinlerin amac ının birliğ ini vurgulamak istiyor. Ba şka bir 

ifadesi de ş öyledir: "Yetmi ş iki millet kendi sırrını  bizden dinler. Biz iki-
yüz millet ve mezhebi tek perdede birle ş tiren ney gibiyiz". "Pergel gibi 
bir ayağı mla ş eriat üzerinde sa ğ lamca durdu ğum halde, öteki aya ğı mla 

yetmiş  iki milleti dolaşı yorum". " İyi ş eyleri caiz gören o peygamber 
ne güzel buyurdıi. "Bir zerre akletmen oruçtan da, namazdan da iyidir" 36 . 

Mevlana insanlara evrensel bir gözle bakarak ça ğmdaki Anadolu 
halkının kaynaş masına da yard ımcı  olmuş tur37 . Ayrıca insan ı  felsefi 

antropoloji açısından çözümleyerek ondaki yetenekleri dile getirme ğ e 

çalış mış tır. 

Mevlana'da Akıl ve Bilgi Kuramı : 

İ slam düşünürleri aklı  çeş itli biçimlerde anlatmaya çal ış mış lardır. 
Meşş âiler, bu konuda genellikle Afrodisiash İ skender'den yararlanm ış -
lardır. Aklın türlerini sayarken al-AM bi'l-Fiil, al-Ak' bi'l-Kuvve, al-
Akl bi'l-Meleke, al-Ak! al-Müstefad ve al-Ald al-Faal'den söz etmi ş lerdir. 
Bu akıl türlerinden söz ederken konuya aç ıklık getirmemiş lerdir. Gazzali 
ise İ hya'da, Faysal at-Tefrika'da, al-K ıstas al-Mustakim'de, al-Kanun 
fi't-Te'viPde ve al-Mustasfa min İ lmi'l-Usul'de akıldan söz etmiş tir. 
Gazzalrye göre de çe ş itli yeteneklere ak ıl denir. Herşeyden önce ak ıl, 
kuramsal bilgileri kavrama yetene ğ idir. Bu anlamda ak ıl, insanı  hayvan-
dan ayıran özelliktir. Ayr ıca akıl deneyle elde edilen bilgiler için de kul-
lanılmış tır. " İki artı  iki dört eder" gibi önermelerin ifade etti ğ i zorunlu 
bilgilere de akıl diyenler olmu ş tur. Yap ılan iş lerin sonunu dü şünmeyi 
de, akıl diye adland ıranlar vard ır. 

Kuşkusuz akıl insan için bir ışı k, bir enerjidir. Doğ ruyu yanhş tan 
ayırma yetisidir. Dü şünürümüz Mevlana akl ı  kimi zaman ö ğer, kimi 
zaman da yerer. Akl ı  öğerken onu oruçtan, namazdan bile üstün tut-
muş tur38 . Bu konuda kimi zaman da do ğ ruluğunda kesinlik olmayan 
hadislere dayanm ış tır. Sözgelimi Mevlana özellikle ş u hadisi vurgulu- 

35 Bak. A.H. Çelebi, andan eser, s. 75. 

36 Bak. B. Firuzanfer, Mevlâna Celâleddin, s. IV, Çeviren: Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, 

İ stanbul 1963. 

37 Bak. Ord. Prof. Sadi Irmik, Mevlâna Hümanizminin Özellikleri, Bildiriler, s. 101, 

106, 109, Türkiye İş  Bankası  Yay ınları ; L.W. Carp, Rumi's Influence on Sufism to day, Bildiri. 

ler, s. 144. 

38 Firuzanfer, an ılan eser, s. IV. 
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yor: "Allah akl ı  yarattığı  zaman otur dedi, oturdu. Kalk dedi, kalkt ı . 
Yüzünü dön dedi, döndü. Arkan ı  çevir dedi, çevirdi. Söyle dedi, söyledi. 
Sus dedi, sustu. Git dedi, gitti. Anla dedi, anlad ı . Sonra dedi ki: Ş erefim, 
güzelliğ im, büyüklüğüm , ululuğum, sultanlığı m, ceberriatum, yüksek-
liğ im, arşı  kavramam ve kudretim üzerine yemin ederim ki senden daha 
iyi ve Bana senden daha sevgili hiçbir şey yaratmad ım. Seninle bilinirim, 
seninle ibadet olunurum. Seninle itaat edilirim. Sana veririm. Senden 
dolayı  azarlarun. Sevab ve ceza senin yiizündendir" 39 . Mevlana daha 
başka hadis ve ayetler vererek de akl ı  yüceltiyor. Akh alçak âlemin ışığı  
ve Sina Dağı nın ışığı , Mekke'nin adil sultan, tabiat ı  hoş  ve adaletli 
sultan, Hakk ın rahmetinin gölgesi ve adalet da ğı tan terazi olarak da 
nitelendiriyor. 

Mesnevrsinde külli ak ılla cüz'i akl ı  arrıyor. Külli aklı  övüyor, 
cüz'î aklın ise ondan ışı k aldığı nı  ve fakat ilahi gerçekleri anlama ğ a 
yetmiyeceğ inden söz ediyor40 . Hatta şu ifadeyi kullanıyor: "KWh akıl, 
doğ ru olduğunu bilmediğ i yola ad ımı  atar mı  hiç? (Cüz'i) ak ıl defter-
leri baş tanba ş a karalar durur. Akl ın aldıysa (külli akıl) bütün alemi 
ayla doldurur, ışı klanchrır. O'karadan da kurtulmu ş tur, aktan da. Onun 
ayının ışığı  gönüle de yayılmış tı; sana da. Cüz'i ak ıl, bu karayla akı  yine 
Kadir'den bir yıldız gibi parlayıp alemi ayd ınlatan Kadr Gecesinden 
elde etmi ş tir. Nitekim tenin de ğeri tanla, fakat can ın değeri de can ın 
ışığı yladır" 41 . 

Mevlana, kimi zaman da tümdengelimcilere ve k ıyasa çat ıyor. 
Aklın alanı  ile ilahi sular ın alanını  ayırıyor. Akıl ve kıyasın ilahi gerçek-
leri kavrayamayaca ğı nı  yaz ıyor42. Bununla birlikte "insan ın vücuduna 
da akıl ve ruh, gayb aleminden akar su gibi gelir" demektedir 43 . 

Mevlâna'da aklın yorumu anlattığı  konuya göre farkl ı  görünmek-
tedir İnsanm insana kar şı  ilişkilerine sorumluluğu sözkonusu olduğu 
zaman akl ı , kıyası  ve çalış may ı  salık vermektedir. Dünya iş lerinde aklın 
yerini ve önemini do ğ rulamaktad ır. Ancak fizikötesi konular ın anagörü, 
ke şf ve sezgi ile sa ğ lanaca ğı nı  söylemektedir: Ona göre külli ak ıl tanrı - 

39 Bak. A.H. Çelebi, s. 127-128; Gazzali, İhyau Ulum ed-Din, C. I, s. 83, İ stikamet Mat-

baas ı , Mısır; İ brahim Agâb. Çubukçu, Gazzali ve Şüphecilik, s. 70-72, Ankara 1964. Bu hadIsin 

uydurma oldu ğ unu söyleyenler olmu ş tur. (Bak ını z: İ bn ad-Deyba, s. 41; al-Masnu, 35 r. 48; 

Aeluni, 1 /309 r. 823; İbn al-Cevzi, Mevzuat, 1 /174, Kahire 1966). Ke şf al-Hafa'da zay ıf iki 

rivayetle nakledildi ğ i anlatılır. Bakımz. al-Aelunt, Keş fal-Hafa ve Muzil al-İ lbas, 1 /275, Halep. 

40 Bak. Mesnevi, C. III, s. 205-206; Mesnevt, C. I, s. 120. 

41 Bak. Mesnevi, C. III, s. 206. 

42 Bak. Mesnevi, C. I, s. 170-171. 

43 Bak. Mesnevl, C. I, s. 178. 

134 



lık bir kudrettir. Onun için _ o doğ ru adımlar atar. Mevlana külli ak ıla, 

aklın aklı  da diyor. Cüz'i akıl ise külli ak ı ldan ışığı nı  almakla birlikte 

bu dünyada daima tökezleyebilir, yamlabilir ve tanr ısal gizleri çözmek-
te yetersiz kal ır. Çünkü bu dünyada tenin yani bedenin tutkular ı  bu 

aklın ışığı nı  karart ır. Böylece cüz'i ak ıl kendi aslına yabancıla şı r. Ancak 

erdem ve sevgi yolunu izleyerek, insan gayb aleminin sular ına ulaş abilir. 

Demek Mevlana'n ın öğ retisinde akl ın yasaları  dünya için geçerli, fizik-
ötesi gizleri çözmek için ise yetersizdir. Tanr ısal gerçekler sezgi ile ya-
kalan ır, aşkla ya ş anır. 

Mevilina'da Özgürlük Felsefesi: 

İ slâm'da özgürlük sorunu uzun uzun tart ışı lmış tır. Mu'tezile, in-

sanın özgür bir varlık olduğunu, kendi fiilini yaratmakta hür b ırakıl-
dığı nı  ve bunun sonucu olarak kendi davranış larından sorumlu bulun-
duğunu söylemiş tir. Cebriyye ise insan ın özgür olmadığı m, bütün dav-
ranış larının Tanrı  tarafından belirlendiğ ini ve iradesinin tamamen 
Tanrı 'nın iradesine ba ğ lı  olduğunu ileri sürmü ş tür. 

Sünnet Ehli bilginlerinden E ş 'ari ve Matüridi ise kulun füllerini 
külli iradesi ile Tanrı 'nın Levh-i Mahfuz'da yazd ığı nı , insanın cüz'i 
iradesiyle bir davran ışı  kazanmas ı  nedeniyle sorumlu tutuldu ğunu belirt-
miş lerdir44 . 

Mevlana da özgürlük felsefesine de ğ inmiş tir. Ona göre her ş ey Tan-
rı 'nın bilgisi ve kudreti içinde olmaktad ır. Tanrı 'nın dilemesi dışı nda 
hiçbir ş ey gerçeldeşenı ez45 . Ancak Tanr ı 'nın raz ı  olacağı  ya da olmaya-
cağı  davranış lar vard ır. Tanrı  insanı  öteki yarat ıklardan farkl ı  biçimde 
ş erefli bir varl ık olarak yaratm ış tır. İnsanda olgunla şma ve Allah' ı na 
kavuşma yeteneğ i vardır. İ nsanda bu yetene ğ i geliştirecek cüz'i irade 
bulunmaktadır. Toplumsal ilişkilerde insan bu iradesini Tanr ı 'nın rı za-
sını  kazanacak biçimde kullanmal ıdır. Tanrı  kimseyi kötü filleri yap-
mak için zorlamam ış tır. Öncesizde herkesin nas ıl davranacağı m bildiğ i 
için insanların yazgısını  yazmış tır Sünnet Ehli bilginlefinin görü ş lerine 
açıklık getiren Mevlana, konu hakk ında ş öyle söylüyor: "Peygamberler 
dediler ki, evet Tanr ı  çekinip kurtulmaya imkân bulunmayan nitelikler 
yaratmış tır. Fakat geçici nitelikler de yaratt ı  ki onları  terketmek müm-
kündür. Herkesin nefretini kazanan ki ş i, o sıfatları  terkeder, huylar ın-
dan vazgeçerse herkesin sevgisini kazan ır, herkes ondan raz ı  olur... Ku- 

44 Bak. I. Agah Çubukçu, Islam Dü şüncesi Hakkında Ara ş tırmalar, s. 150-166, Ankara 

1972. 

45 Bak. Mesnevl, C. I, s. 170-171. 
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ma toprak ol dersen acizdir, toprak olamaz. Ancak rtopra ğ a balç ık ol 
dersen bu söz yerindedir. Toprak balç ık olabilir. Tanrı  insana topallık, 
yassı  burunluluk, körlük gibi çaresiz illetler vermi ş tir. ama, a ğı z, yüz 
çarpıklığı  ya da ba ş  ağ rısı  gibi kimi hastalıklar da vermiş tir ki bunlara 
çare vard ır..."46  Mevlana başka bir örnekle de insan ın irade özgürlü-
ğünü belirtmeğe çalışı yor: "Ey gönül, cebirle özgürlü ğü birbirinden ay ır-
detmek için bir örnek getir ki ikisini de anlayas ın: Titreme hastal ığı ndan 
dolayı  titreyen bir el, bir de senin titretti ğ in el... Her iki hareketi de bil 
ki Tanrı  yaratm ış t ı r. Ancak bu hareketi onunla kar şı laş tırmaya imkan 
yoktur. Kendi seçiminle el oynatmandan pi şman olabilirsin. Ancak 
titreme hastal ığı na tutulan bir adam ın pişman olduğunu ne zaman gör-
dün". 

Mevlana, insan ın sorumluluğunu başka bir örnekle de anlat ıyor: 
Adam ın biri bir bağ a girmiş , zerdali ağ acını  silkerek meyveleri yeme ğ e 
baş lamış . Bunu gören mal sahibi "Allah'tan korkmuyor musun" deyince, 
"neden korkayım, ağ aç Allah' ın ağ acı , ben de Allah'ın kuluyum, Allah' ın 
kulu, Allah' ın malmı  yiyor" karşı lığı nı  vermiş . Bunun üzerine ba ğ  sahibi 
adamı  bir ağ aca bağ layarak bir sopa ile iyice dö ğ meğ e ba ş lamış . Sopanın 
acılarına dayanamayan adam, ba ğ  sahibine "Allah'tan korkmuyor 
musun" deyince, ba ğ  sahibi "Niçin korkayım? Sen Allah'ın kulusun, bu 
da Allah' ın sopası , Allah' ın sopasını  Allah'ın kuluna vuruyorum". de-
miş 47 . Böylece Mevlana adam ın çalma fülinden dolay ı  sorumlu olduğunu 
vurgulannş tır. Demek ki Mevlana her şeyin Allah' ın bilgisi ve gücü içinde 
olduğunu kabul etmekle birlikte insan ın sınırlı  bir özgürlüğünün bulun-
duğunu vurgulamaktad ır. Bundan dolayı  da insanı  sorumlu tutmakta-
dır. 

Mevittna'da Ölüm Kavram ı : 

Kuşkusuz ölüm, insan hayat ı  için kesin bir olgudur. Dü şünürler 
ötedenberi ölümden anlamlar ç ıkarmağ a çalış mış lard ır. Gerçekte insan, 
ölüm olgusunu düşünerek dünya hayat ının noktalandığı m kavrar. Böy-

lece de hayat ını  daha anlaml ı  geçirmenin yollarını  arar. İnsanlar genel-
likle ölümden korkmu şlar ya da onu üzüntü kayna ğı  saymış lardır. 

Düşünürümüz Mevlana, ölümden korkmuyor. Âdeta bize ölümü 
sevdirme ğe çalışı yor. Ölümü beden mezar ından kurtulu ş  gibi kabul 
ediyor. Esasen onun felsefesine göre insan Tanr ı 'nın dilemesiyle bu alem- 

46 Bak. Mesnevi, C. III, s. 236-237. 

47 Bak. Mevhina, Fihi Mafih, s. XXVI. 

48 Bak. Mesues4, C. I, s. 153. 
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de var görünmü ş tür. Gerçekte varl ık birdir ve öneesizdir. İnsan da var-

lığı n bir parças ıdır. Mevlana ş öyle söylüyor: "Ey olu ş  ve da ğı lış  âleminde 

tamamiyle çürümü ş  canlar, sonsuz canlar ımız ne vücude geldi, ne de 

doğ du"48 . 

Mevlana ölümü sonsuz hayata aç ılış  olarak görüyor. Dünyay ı  ruh-

lar için hapishane gibi görüyor. Ölüm felsefesi ile insanlara güven ve 

umut veriyor. Klasik tekke anlayışı nın uyu ş ukluğunu ve miskinliğ ini 

Mevlâna'da görmüyoruz. O dünya için çal ış madan yanad ır. Ahixet için 

de umut ve a ş kla doludur. Bu a ş k ve umut ıı  insanlara a şı lamağ a çalışı -

yor. Musikiyi, raksı  ve güzel sanatlar ı  seven Mevlana çevresine manevi 

alanda co şkunluğun en güzel örneklerinden birini vermi ş tir. Ona göre 

a şı k olan, sevgilisine kavu ş maktan korkar m ı ? İş te ölüm de böyledir. 

Ölüm olgusu Tanrı  katına çıkmak demektir. Ona göre ölüm, sonras ı z 

hayat için yeniden dirilmektir. Mevlana ölümü kendi ifadesiyle ş öyle 

nitelendiriyor: 

"Böylece ecel rüzgar ı  da ariflere gül bahçelerinden esip gelen rüz-

gar gibi !atif ve ho ş tur. Ate ş , Ibrahim'e di ş  geçiremedi. Çünkü Tanrı  
seçilmiş iydi; onu nasıl ı sırabilir?"49 . "Ölümüm bana can gibi ho ş  geliyor. 

Dirilmemle adeta bir. Ölümsüzlük ölümü bize helal olmu ş tur. Az ıksı zlık 

azığı  bize rı zık ve nimettir. Ölümün görünü ş ü ölüm, içyüzü diriliktir. 

Ölümün görünüş te sonu yoktur. Gerçekte ise sonsuzluktur.... Bana da 
ölüm tatlıdır. (Onlar ölmemi ş lerdir. Rablerinin huzurunda diridirler) 

ayeti benim içindir. Ey inand ığı m, güvendiğ im kiş iler! Beni k ınayın ve 

öldürün. Ku şkusuz benim sonsuz hayat ım öldürülmemdedir. Ey yi ğ it! 

Hayatım kesinlikle ölümdedir. Ne zamanna de ğ in yurdumdan ayr ı  ka-

laca ğı m ?"50  

Mevlana, kimi zaman da ölümle insan ın gerçek özgürlüğüne kavu-

ş aca ğı nı  söylüyor: "Dünya aslan av ve r ı zık arar. Tanrı  aslan ise hürlük 

ve ölüm. Çünkü ölümle yüzlerce hayat görür de varl ığı nı  pervane gibi 

yakıp yandırır" 51 . 

Mevlana, dünya hayat ını  bir ölüş  gibi görüyor. Ölümden sonraki 

hayat ı  ise sevinç kayna ğı  sayıyor: "Dünya da buna benzer. Adetâ uyu-

yan bir kiş inin gördüğü hayallerdir. Uyuyan san ır ki bu hayaller ger-

çektir ve sürüp gidecek! Ancak ans ızın ecel sabah ı  geldi mi zan ve hile 

karanlığı ndan kurtulur. Yerini yurdunu görünce gamlan ıp tasaland ığı na 

49 Bak. Menevi, C. I, s. 68. 

50 Bak. Mesnevi, C. I, s. 312-313. 

51 Bak. Meznevi, C. I, s. 316. 
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gülmeğe ba şlar"52. "Ben ölüp de tabutumu geçirdikleri zaman benim 
bu eihanın derdiyle uğ ra ş tığı nı" zannetme! Cenazemi görünce ayr ılık 
ayrı lık diye ağ lama. Benim sevgilimle kavu ş mam o zamand ır. Buradan 
gidiş i gördüğün gibi, tekrar geli ş i de dü şün. Güneş  ve ay batmakla ek-
silmezler ki... Hangi dane vard ır ki topra ğ a ekilip de çıkmamış tır. Niçin 
insan denilen dane için de ku şkuya düşüyorsun?"53. "Ölüm ya da ya-
ş amak... İ kisi de bizim için hiçtir. Acemiler gibi tasada de ğ iliz ve kazaya 
boyun eğ iyoruz" 54. "Bir a şı k ölmek üzere idi..Orada bulunan birisi sor-
du: Ölüm halinde iken nas ıl görebiliyorsun, dedi ve cevap şu oldu: Uçu-
yorum ben... Ş imdi benim her taraf ım ağı z olmuş  gülüyor. Yüzlerce 
ölülerle beraber gülüyoruz. Dudaklardaki tebessümden ba şka bir gülüş le 
gülüyoruz"55 . "Eceli tatlı  görenlerin bakış ları  sarhoş tur. Onlara tenin 
ölümü acı  gelmez. Onlar bu kuyunun zindanmdan çay ıra ç ıkacaklar. 
Karışı k ve zahmetli cihan ın gamından kurtulurlar ve hiç kimse hiç olan 
şeyin kaybolmas ından ağ lamaz". "O kimseye ölüm nas ıl acı  gelebilir 
ki. Yılanların zehri olan yerden ç ıkarılıp ş eker bulunan tarafa götürülü-
yor, can ve beden kavgas ından kurtulup gönül kanatlariyle elsiz ayak-
sız uçacak. T ıpkı  zindanda hapsedilmiş  kimsenin geceleri uyurken gü-
listan görmesi gibi..."56  

Görülüyor ki Mevlana ölüm kavram ını  aç ıklarken unı ut57 , güven 
ve ruhsal güçle doludur. Korkak ve çekingen de ğ ildir. Aşkın itici gücü 
onu sevgiliye kavu ş turma özlemi içinde co ş turmuş tur. Ona göre ölüm 
sonrasız hayatın gerçek ba şlangıcıdır. Beden — can kavgasmdan kurtu-
luş , dünya hapishanesinden özgürlü ğe kavuşma ve huzur âleminde ya-
ş ama imkanıdır. Böylece Mevlana, tasavvuf felsefesine bir canl ılık ver-

miş , uyuşukluğu ve tembelliğ i küçük görmü ş tür. Ölümün anlam ını  da 
kendi felsefesine uygun bir biçimde dile getirmi ş tir. 

Meviâna'da Ahlâk Felsefesi: 

Kuşkusuz ahlak felsefesinde iyi niyetin ve sorumluluk duygusunu!' 
önemli bir yeri vardır. Islam' ın Peygamberi "yap ılan işler niyete göre-
dir" demiş tin Mevlana her iş te iyi niyetten yana olmu ş tur. Ayrıca 
insana cüz't akıl verildiğ ini ve insanın türdeşlerine karşı  sorumlu tutul-

duğunu vurgulamış tır. Mevlana Islam' ın doğ ruluk, adalet, hikmet ve 

52 Bak. Mesnevi, C. IV, s. 292. 

53 Bak. Çelebi, analin eser, s. 82. 

54 Bak. Çelebi, anılan eser, s. 91. 

55 Bak. Çelebi, an ılan eser, s. 92. 

56 Bak. Çelebi, an ılan eser, s. 107-108. 

57 Bak. Mevlana, C. III, s. 337. 
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acıma gibi ahlaki de ğ erlerini bize birer çiçek gibi hikayeler içinde sun-
mağ a çalış mış tır. 

Sözün özü Mevlana Tanr ı 'ya ahlak kap ısından girilerek kavu şula-
cağıııı  anlatmak istemi ş tir. Nitekim Hz. Muhammed de "Ben ahlak ın 
güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim" buyurmu ş tur. Ba şka 

bir hadiste de "Içinizde en iyiniz ahlak aç ısından güzel olanlar ı -
mz" buyurmu ş tur. Mevlana özellikle Mesnevi'sinde, Fihi Mafih'te ve 
Mecalis-i Seb'a'da ahlakla ilgili konulara de ğ inir. Hatta "Edebi olmayan 
yalnız kendine kötülük etmi ş  olmaz, belki bütün dünyay ı  ate ş e vermiş  
olur" demi ş tir58 . 

Mevlana aşı rı  mal tutkusunun kar şı sında olduğu gibi, tembelliğ in 
ve dilencili ğ in de kar şı smdadır: "O rahmet kap ısı  hı •slarmdan dolay ı  
bu görmedik dilencilerin yüzlerine kapand ı . &kat verilmeyince ya ğmur 

bulutu gelmez, zinadan dolay ı  da etrafa veba yarhr. Içine s ıkıntıdan ne 
gelirse, korkusuzluktan ve küstahl ıktan gelir. Kim dost yolunda per-
vasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur, namert olur. Edepten dolay ı  
bu felek nura garkolmu ş tur. Yine edepten dolay ı  melekler suçsuz ve 
tertemiz olmu ş lardır" 59 . 

Mevlana öfke ve ş ehveti yermi ş tir: "Öfke ve şehvet insanı  ş aşı  
yapar. Ruhu doğ ruluktan ay ırır. Kine gelince gizlenir. Gönülden göze 
yüzlerce perde iner. Kad ı  kalben rü şvet almaya karar verince, zalimi 
ağlarp inleyen suçsuzdan nas ıl arrabilir?"60 . 

Mevlana, daima yard ımla şmadan ve zayıfları  düşünmeden yanad ır: 
" İnleyen dolap gibi gözü ya ş lı  ol ki, can meydanmda ye ş illikler bitsin. 
Ağ lamak istersen göz ya şı  dökenlere ac ı ... Merh.amete nail olmak ister-
sen zayıflara merhamet et." 61  Nitekim Hz. Muhammed "Merhamet 
etmeyene merhamet olunmaz" demi ş tir. 

Mevlana, dedikoduyu, gereksiz iddia ve tart ış maları  da yermiş tir: 
"Ey kiş i! Sen bu dünya kuyusunun dibinde hapsedilmi ş  bir insansm. 
Tavş an gibi olan nefsin seni nas ıl kahretti. Senin tav ş an nefsin sahrada 
yiyip içmekte , zevk ve safa etmekte. Sen ise şu dedi-kodu, iddia ve tar-
tış ma kuyusunun dibindesin" 62 . 

Mevlana, dünyada nefsin e ğ ilimlerine köle olmanın, qiinmenin ve 
büyüklenmenin kar şı smdad ır: "Dünyan ın lutfetmesi ve yaltaklanmas ı , 

58 Bak. Mesnevi, C. I, s. 7. 
59 Bak. Mesnevi, C. I, s. 7-8. 
60 Bak. Mesnevl, C. 1, s. 26-27. 
61 Bak. Mesnevl, C. I, s. 65. 
62 Bak, Mesnevi, C. I, s. 108. 
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hoş  bir lokmadır ama az ye. Çünkü ate ş ten bir lokmadır. Ate ş  gizlidir; 
zevki meydanda. Duman ı  sonunda meydana ç ıkar Sen, (ben öğünme-

leri yutar m ıyım? O tamah ından öğüyor, ben onu anlar ım) deme! Seni 

öğen, halk ın içinde aleyhinde bulunursa onun etkisiyle gönlün günlerce 

yanar... O sözler gönlüne dokunur. Onun etkisi alt ında kahrs ın. Övgü-

den de bir ululuk gelir, deye de bak! Övgünün de günlerce etkisinde 

kalırsın. O övgü canın ululanmas ına, aldanmas ına neden olur.... Nefs 

çok öğülmesi yüzünden firavunla ş tı . Alçak gönüllü, hor, hakir ol! Ulu-

luk taslama! Elinden geldikçe insan ol, sultan olma... Yoksa bu inceli ğ in, 

bu güzelliğ in kalmayınca, o seninle dü şüp kalkanlar senden usan ırlar. 

Evvelce seni aldat ıp duranlar, o zaman seni görünce ş eytan ad ını  takar-

lar. Seni kap ı  dibinde görünce hepsi birden (Mezar ından çıkmış  hortlak) 

derler63 . 

Mevlana, irade gücüne ve sa ğ duyulu davranış lara önem vermi ş tir. 
İnsan kendine yenilmedi ğ i derecede ol ğ unla şı r. Bunu aç ıklamak için Hz. 

Ali'nin ba şı ndan geçen bir olay ı  anlat ır: Hz. Ali, sava ş ta kar şı  taraftan 

bir münkiri alteder. Dü ş manını  kılıncıyla tam öldürece ğ i sırada mün-

kir Hz. Ali'nin yüzüne tükürür. Bunun üzerine Ali, k ı lı c ını  vurmaz, 

kmına sokar. Münkir bu erdemli davran ış a ş aşar ve nedenini sorar. 

Hz. Ali de cevap olarak ş öyle der: "Ey yiğ it, savaşı rken sen benim yü-

züme tükürünce nefsim kabard ı , öfkelendim, huyum harap, berbat bir 

hale. geldi. Öyle bir hale geldim ki, o anda sava şı mın yarı sı  Tanrı  içindi, 

yarı sı  nefsim için. Tanrı  iş inde ortakl ık yara ş maz". Bu cevap üzerine 

inkarcı  kişi, Hz. Ali'nin büyüklüğüne, temizli ğ ine ve iradesine hayran 

olarak müslüman olmu ş tur". 

Mevlana, daima nefsin kötülüklerinin yok olmas ından yanadır. 
Nefsin e ğ itimi aşkı  artım. Böylece de insan Tannsal gizlere ula şı r. Var-

lıkta birliğ i yaş ar. İnsan nefsin köleliğ inden kurtuldukça özgürle ş ir ve 

kendi aslına döner. Bak ınız Mevlana ne diyor: "Ölünüz,. Ölünüz... Bu 

aşkta ölünüz. Bu a şkta ölürseniz gerçek ruha sahip olursunuz. Ölünüz... 

Ölünüz... Bu ölümden korkmay ınız. Bu topraklardan kurtulup göklere 

yükseliniz Ölünüz. Ölünüz. Bu nefsten ayr ılını z. Bu nefs bir ba ğ dır 
ve siz onun kölesisiniz"65 . 

Mevlana, bu sözleriyle âdeta tasavvufta çok de ğer verilen "ölme-

den önce ölünüz" sözünü aç ıklamış t ır. 

63 Bak. Mesnevi, C. I, s. 148-149. 

64 Bak. Mesnevi, C. I, s. 297-318. 

65 Bak. Çelebi, anı lan eser, s. 73. 
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Mevlana, ahlâkta sonu mutlulukla bitecek davran ış ları  öğütlüyor. 

Insanın iyi niyetine, irade gücüne, nefsin köleli ğ inden kurtulu şuna önem 

veriyor. İ lahi aşkın a ğı rlığı  onun ahlak felsefesinde de vard ır. İ nsan 

ahlak aç ı sından temizlendikçe Tanr ısal aşka yara şı r bir hale gelir. 

Sonuç: 

Mevlana özellikle Divan'mda varl ıkda birlik konusunu Tanr ısal 

aşkın co ş kunluğu içinde iş leyerek tasavvufa canl ılık getirmiş . Mevlana 

felsefesiyle Tanr ı 'da birle ş me görü ş ünü sergileyerek insan hayat ına an-

lam vermiş tir. İnsanlar aras ında ortak ö ğ eleri dile getirme ğ e çalış mış tır. 
Insanın değ erini yüceltmek istemi ş tir. 

Mevlana, eserleriyle kendinden sonra gelen Türk mutasavv ıf ş air-

leri etkilemi ş tir. Serbest anlay ış a yatkın, musikiyi, edebiyat ı  ve daha 

ba şka sanat türlerini seven bir çevrede yeti ş tiğ i için usta kalemiyle 

güzelin tad ını  okurlar ına aktarm ış t ır66 . Böylece de Türk sanat ının geliş -

mesinde etkili olmu ş tur. 

Mevlana İ slam dinine yumu ş ak bir yorum getirerek insan sevgi-

sinin yayılmasına, dayanış maya ve bu son dinin içten sevilmesine kat-
kıda bulunmuş tur. 

Mevlana insan felsefesine e ğ ilerek bir aç ıdan felsefi antropoloji yap-

mış , hayata anlam vermi ş  ve insanın evrendeki yerini de ğ erlendirmiş tir. 

Ölüm konusunu umut, güven ve insana güç veren bir yöntemle 

yorumlamış t ır. Böylece hem ya ş arken, hem de öldükten sonra insan ın 

mutlu olma ğa yara şı r bir varl ık olduğunu vurgulam ış tı r. 

Mevlana, dar düşünce ve tutuculu ğ a önem vermemi ş , vicdan öz-

gürlüğüne sayg ıdan yana olmuş tur. Kendisi gibi düş ünmeyenlere de ş ef-

kat kuca ğı nı  açmış tır. "Dinde zorlama yoktur" âyeti uyar ınca başka-

larının vicdanım zorlamak istememi ş tir. Bu görü ş  ve etkisi sayesinde 

müslüman halk, hangi mezhep ve tarikattan olursa olsun yanyana ya-

ş amlarını  sürdürmüş lerdir. Özellikle bu anlay ış  gerek Mevlana'n ın ça-

ğı nda ve gerekse O'ndan sonra ikiyüzy ıl kadar etkisini göstererek ho ş -

görü ve saygı  ortamını  haz ırlamış tır. 

Mevlana, ilahi a şkı  iş lerken insanın Tanr ı 'nın ma ş uku olabileceğ ini 

belirterek İ slam felsefesinde yeni bir ç ığı r açmış tır. Böylece Kur'ân'da 

belirtilen insan ın ş erefli yarat ık olduğu hakkındaki buyruğu yorumla-

iniş  ve her ş eyin insanda bulunaca ğı m vurgulamış t ır. 

66 Bak. Fuat Köprülü, Türk Edebiyat ı nda Ilk Mutasavv ıflar, s. 1.97; Ankara 1966, Firu-
zanfer, an ılan eser, s. 6. 
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Mevlana'nın Divan' ı  ve Mesnevi'si çe ş itli dillere çevrilmi ş tir. Böy-

lece Mevlana yalnızca Doğu dü şüncesini etkilemi ş  değ il, Batılılarca da 

okunmuş tur67. Bugün dahi Bat ı 'da Mevlana hayran ı  insanlar çoktur. 

Kısacası  Mevlana etkisi dünyan ın çe ş itli ülkelerinde görülen insanc ı l, 
büyük bir Türk düşünürüdür. Onun felsefesi aradan yediyüz y ıldan faz-

la zaman geçtiğ i halde birçok insan taraf ından okunmakta ve sevgiyle 

izlenmektedir. Ku ş kusuz Mevlana'n ın İ slam felsefesinde önemli bir yeri 

vard ır. 

67 Bak., L.W. Carp, Rumi's influence on Sufism to-day, Bildiriler s. 144-160; Dr. Necla 

Pekolcay, anılan eser, 108-114 
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YUNUS EMRE'N İ N FELSEFES İ  

Yunus Emre, 14. yüzyılın ilk çeyre ğ inde yaş am ını  kaybetmiş  bir 
Türk ozanı dır. Türklerde ço ğu kez felsefe ve bilgelik ş iirle anlat ılır& 
Eski kamlar nas ıl toplumun manevi önderi ise, islamla ş mış  Türklerde 
de kimi tasavvufçular bilgelikte önder say ılıyordu. 1071 de yap ılan Ma-
lazgirt sava şı ndan sonra Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerle ş -
meleri, ho ş görü sahibi bilgelerin önemini burada daha da art ırdı . Insan-
lara bir gözle bakan ve her türlü mezhep tutuculu ğunu aş mış  bulunan 
tasavvufçu bilge ki ş iler, Anadolu halk ının kayna ş mas ına da yard ımcı  
oldu. Bunlar, kendilerine özgü felsefeyi kimi zaman ş iir halinde dile 
getirerek bu i ş i kültürde ba ş ardılar. 12. yüzy ıl Türk düşünürii Ahmet 
Yesevrnin de Divan- ı  Hikmet adlı  yap ıtı  ile bu çığı rı  Orta Asya'da geli ş -
tirdiğ i bilinmektedir. 

İş te Anadolu'da yükselen en özgün sellerden birisi Yunus Emre'-
nin sesidir. Ço ğumuz Yunus'u bir ozan olarak biliriz ve severiz. Oysaki 
Yunus'un ölmezliğ ini sağ layan as ıl öğ e, onun felsefesi ve varl ığ a bakışı -
dır. Kuşkusuz Yunus'un felsefesini yorumlamak ve anlatmak için cilt-
ler doldurmak gerekir. Biz burada onun felsefesinin bir bölümüne k ısaca 
değ inmekle yetineceğ iz. Hiç değ ilse, Yunus'un felsefede ne denli özgün 
bir düş ünür olduğunu vurgulayaca ğı z. 

Kuşkusuz felsefesinin ba ş lıca konular ı  aras ında varl ık bilimi, bilgi 
kuramı , özgürlük ve insanm de ğeri sorunları  vard ır. Yunus bütün bu 
sorunlar üzerinde durdu ğu gibi, ayrıca kendine özgü varolu ş çuluk da 
yaratmış tır. Ş imdi kısaca onun görü ş lerine eğ ilelim: 

Yunus ve Varlık: 

Yunus, ontolojisinde özneyi, nesneden önce kabul etmektedir. Ona 
göre varlıkta esas olan, bilinç sahibi insand ır. Evren var olmadan önce 
de insan vard ı . Ancak var olan bu insan, Tanr ı 'nın zat ından uzakta 

değ ildi. İnsan bilinç sahibi bir varlık olarak hem kendi varlığı nı  bili- 
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yordu, hem de yüceliğ ine aşı k olduğu Tanrı  ile var olmu ş tu. Bu var olu ş , 
ruhsal bir var olu ş tu. Bak ınız Yunus kimi deyi ş lerinde bu durumu ş öyle 
açıklamış tır: 

Adem yarat ılmadan 
Can kalıba girmeden 
Ş eytan lanet olmadan 
Arş  idi seyran bana' 

Yer gök kayim durdu ğ u 
Denizler mevc vurduğ u 
Cennet-u lıfır olduğu 
Cümle sana bahane 

Dahi yer gök yo ğ  idi 
Cümle söz mensah idi 
Aşı klar tapar idi 
O bi-niş an Subhana2  

Yoğ  idi hem levh-u kalem 
Ne on sekiz bin bu Mem 
O demde Havva vü Adem 
Ne ad-u ne sanda idi 

Geldik bu mülke bahane 
Seyreyledik -ho ş  ş ahane 
Sefer kılarız uş  yine 
Vatan ımız anda idi3  

Aklın ererse sor bana, ben evvelden kandayd ım 
Dilersen deyiverem, ezeli vatandayd ım 
Kalû Bela söylenmeden, tertip düzen ilenmeden 
Hak'tan ayr ı  değ ildim, ol ulu divandayd ım4  

Yunus böylece insan ın bedeninden önce varl ığı nı  ve de ğerini vurgu-
lamış tır: Var olman ın nedenini ve zaman ını  ara ş tırmış tır. Varlığı n Tan-
nsal bir yönü bulunduğunu vurgularken, insan ın ruhsal aç ıdan evren-
den önce olduğunu belirtmiş tir. Ancak insanm evrenden önceli ğ i beden-
sel bir öncelik değ ildir. İnsan, bilinç olarak evrenden öncedir. Tanr ı  
ile başbaş adır. Hatta Tanrı 'da duyularla aç ıklanam ıyacak biçimde da-
ğı lmış tır. Bu açıdan insanda tannl ık güç de olmuş tur. İnsan bir yönü 

1 Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, Haz ırlayan: Cahit Öztelli, s. 88, Milliyet Yay ınları  1971. 

2 Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, s. 124. 

3 Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, s. 163. 

4 Anılan yapıt, s. 245. 
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ile Tanrı 'dan gelmiş tir. Öteki yönü ile onda da ğı larak varh ğı mn en yük-

sek noktas ına ermiş tir. Bu en yüksek noktaya, ba şka bir deyimle Tan-

rı 'da da ğı lma noktas ına a şkla ulaş mış tır. Aşk insanı  öyle yakmış t ır ki 

kendini Tanrı 'dan ayr ı  görmemiş tir. Kimi zaman insan, bu vecd sonu-

cunda Tanr ı 'dan aldığı  tanrısal güçle dü ş ünmüş  ve konu ş mu ş  tur. 

Ancak Yunus, belli bir süreçten sonra bedensel yaratmay ı  ve ev-

renin olu şunu doğ rulamış tır. Bu oluş ta insanın da özel bir yeri vard ır: 

Ol Kâdir-i kün feyeltân 

Lütfedici Rahman benim 

Kesmeden r ı zkını  veren 

Cümlelere sultan benim 

Dört türlü nesneden has ı l 
Bilin benim iş te delil 

Od ile su, toprak, yel 

Bünyad kılan Yezdân benim 5  

Kün deminde nazar eden 

Bir nazarda dünya düzen 

Kudretinden han dö ş eyen . 

Arş  nöbetin vuran benim 6 . 

Bu ifadelerden Yunus'un yarat ı lışı  kabul ettiğ ini anlıyoruz. Ne 

var ki Yunus'un felsefesinde insan, yer yer Tanr ı  ile özde ş le ş iyor ve her 

ş eyde Tanrı  ile birleş miş  görünüyor. Bununla birlikte var olma hikmeti 
Tanrı  tarafından verildiğ i için insan ın ayrı  bir bilinci de vard ır. İ nsan 
Tanrı 'ya â şı ktır ve O'na yakla ş t ıkça olgunlu ğa erer. 

O halde Yunus'a göre insan ruhsal yönü ile taur ılık bir varlıktır ve 

evrenden öncedir. Dünyaya bedensel olarak gelen insan, tasa ile kucak-
laş mış tır. Ancak insan, yüceltti ğ i ve sevdiğ i yaratan Tanr ı 'nın irâdesine 
boyun eğmiş tir. Evren yarat ılmış  ve insan dünyada s ıvanlarla karşı laş -
mış t ır. Yunus, insan ın evren yarat ılmadan önceki durumunu bir ş iirinde 

de ş öyle anlat ıyor: 

Bu cihana ben gelmeden, sultan- ı  cihanda idim 
Sözü gerçek, hükmü revân, ol hükm-i sultanda idim 
Halâyık bunda gelmeden, gökler melay ık dolmadan 
Bu mülke bünyad olmadan, mülk-i Yaradanda idim 
Gussa beni görmez idi, kaygu eli ermez idi 
Endiş e ş ehrinden ta ş ra, bir yüce mekânda idim? 

5 Yunus Emre, Bütün Siirleri, s. 272. 
6 Anı lan yap ıt, s. 236. 
7 Bak., Amlan yap ıt, s. 255. 
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Çarh- ı  felek yok idi 
Canlarımız var iken 
Biz o vakit dost idik 
Azrail ağyar iken 

Çalap aşk ı  candayd ı  
Bu biliş ik andayd ı  
Adem Havva kandayd ı  
Biz onunla yâr iken 

Canlar orda bili ş ti 
O dem gönül ili ş ti 
'Mem halka karış t ı  
Denizler kaynar iken 

Ne gök vard ı  ne yer 
Ne zeber vard ı  ne zir 
Komş u idik cümlemiz 
Nür dağı n yaylar idik 

Ne oğul vardı  ne k ı z 
Ervah idik orada biz 
Yunus dosttan haber ver 

Aşk ile göynür iken8 . 

Yunus Emre'nin felsefesinde varl ığı n baş langıcı  Tanrı 'ya uzan-

maktadır. Her ş eyin nedeni O'dur. Varlıkla daha sonra insan bulunmak-
tadır. İnsan, sevgisi ve olgunlu ğu derecesinde Tanr ılık güçten pay ını  
almaktad ır. Bu sevginin co şkusu ile insan kimi zaman kendini Tanrı  
gücünde duymaktad ır. İ nsan bilinci ile kendini öteki nesnelerden ay ı -

racak güçtedir. Evren yarat ılmadan önce insan ruhsal aç ıdan huzur 

içindeydi. Evren yarat ılınca insan bedeni ile de var oldu. Tasa ve s ıkıntı -

larla kucakla ş maya baş ladı . Her nesneyi Tanrı  yaratt ı . Ancak dünya 

geçicidir. Önemli olan insan ın olgunluğudur. 

Yunus ontolojisinde yaratmay ı  ş öyle ifade etmi ş tir: 

Hak bir gevher yaratt ı  kendinin kudretinden 
Nazar kıldı  gevhere eridi heybetinden 
Yedi kat yer yeratt ı  o gevherin tozundan 
Yedi kat gök yaratt ı  o gevherin buğundan9 . 

0 Bak., Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, s. 306. 

9 Bak., An ılan yap ı t, s. 305. 
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Yaratt ın ay-u günü gökte ni ş an eyledin 

Emrini veribidin gövdede can eyledin 

Yaratt ın bu kuş ları , birisi bulmaz diri 

Birisi ete bakmaz ad ın doğ an eyledin 

Bir nice kullar ına kemha donlar giydirdin 

Birisi bulmaz gömlek ciğerin kan eyledin 
Yaz ın akan suları  buzlar ile ba ğ ladın 

Kışı n kara yerleri çay ır çimen eyledin 

Düz ettin bu yerleri, âk ıbet yıkacaks ın 
Andın Kur'ân içinde "men aleyhâfân" ett in ı  o, 

Yunus Emre ve Tasa 

Bat ı  varolu ş çuluğunda varl ık özden önce gelir. Bu görü ş  Hegefin 
felsefesine uymamaktad ır. Çünkü Hegel'e göre ideala olan gerçekte var-
dır. Gerçekte var olan da ideaya uygundur. Bunu biraz aç ıklarsak dü-
şünce varlığ a, varlık da düşünceye uygundur demektir. Bat ı  varolu ş -
çuluğu Aristoteles'ten beri önem verilen özün yani bilincin varl ıktan 

önce geldiğ i düş üncesine de terstir. Çünkü ötedenberi özün, realitede 

bulunmayan varsay ımlara yönelmesi geçerliydi. Daha do ğ rusu insan 
düş  iincesiıı in bilinç sayesinde varl ıkları  da a ş dığı  doğ rulanmış t ı . Oysaki . 

Kierkegaard'la ba ş layan Bat ı  varolu ş çuluğu varlığı n özden önce oldu ğ u 
ilkesini getirmiş tir. Kierkegaard'tan az çok ayr ımlı  varolu ş çuluk yapan 

Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Jaspers ve Jean-Paul Sartre gibi dü-
şünürler de bu ana ilke do ğ rultusunda felsefelerini geli ş tirmiş lerdir. Bat ı  
varoluş çuluğuna göre varl ık insan bilincini etkiler. O halde dü şünce de 
bir ölçüde varhğ a bağ lıdır. Bilinç varl ıktan sonra gelir. 

1320 yılında ya ş amı  sona eren Türk dü şünürü Yunus Emre'nin 
varoluş çuluğü Batılı  filozoflarınkinden temelde ayr ımlıdır. Yunus Emre 
varlığı  üç dereceli görmektedir: 1— Tanr ı , 2— İnsan, 3— Evren. 

Ancak Yunus'un felsefesinde insan ın durumu çok ilginçtir. Çünkü 
insan bir yönü ile tanr ısaldır. Öteki yönüyle özdekseldir ( ınaddidir). 
İnsan öz olarak, bilinç olarak . Tanrı  ile vardır. Ancak insan, varolma 
nedenini Tanrı 'dan alır. İnsan, Tanrı  kat ında mutludur; bedensel gerek-
sinimlerin ötesindedir; Tanrı 'ya â şı kt ır; huzur ve co şku içindedir. Ne 
var ki Tanrı 'n ın dileğ iyle belli bir süreçten sonra evren yarat ılmış tır. 
Evren öyle yarat ılmış tır ki Tanrı 'n ın iradesi, gücü ve bilgisi ışığı nda 
oluşmuş tur. Bu nedenle evren de gerçekte Tanr ı 'dan gelen bir varl ıktır. 

10 Bak., Anılan yapı t, s. 320. 
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Evren'in yarat ılmasiyle insan.ruhsal acundan kopar ılmış  ve yer yüziine 
bedensel yap ı siyle gelmiş tir. Eski huzurunu ve mutluluğunu yitirmiş tir. 
İ nsan Tanr ı 'da varken özüyle yani bilinci ile O'nun yüceli ğ ini biliyor, 
O'nu seviyor ve mutlu oluyordu. İ nsanın yeryüzüne beden kal ıbına 
girerek inmesiyle huzuru kaçm ış tır. 

Görülüyor ki Yunus'da öz-Varl ık ilişkisini kesin biçimde ay ırmak 
güçtür. Bilinç ba ş ka bir deyimle insanın ruhsal yönü bedenden önce 
ve Tanrı  katında mutlulu ğ a ermiş tir. Yer yüzünde ise daha önce var 

olan bilince yani ruhsal öze beden eklenmi ş tir. Ancak sonradan öze 
eklenen bu bedensel varl ık insanı  etkilemi ş tir. İnsan, böyle ikili varo-
luşun sonucu olarak huzurunu yitirmi ş tir. Çünkü insan ın bedeni bes-
lenme ister. Gereksinme, insan ı  çıkar ilişkileri içine iter. İnsanın özü ise 
Tanrı  katındaki mutluluğ a ula ş mak ister. Hiç değ ilse bedensel tutkular ı  
aş arak yüksek de ğ erler alan ına yükselmek ister. Bu çat ış ma insanı  ta-

saya ve s ıkıntıya sürükler. İnsan yer yüzünde gariptir ve özlem çek-

mektedir. Bunun nedeni varl ığı ndaki ikili durumdur. Başka bir deyimle 

öz — beden çeki ş mesidir. Kimi zaman insan, bu dünyaya niçin geti-

rildiğ ini de Tanr ı 'ya sormak ister. Böyle anla şı lmaz dünyada kendini 

sallant ıda sayar. Bir tak ım miimkinlerle çevrili oldu ğunu görür. Her an 

ayağı nın kayma olas ılığı  olduğunu düş ünür. Hiçlikle kucakla şı r gibi 

olur. Tasa, sıkınt ı  ve boğuntu peş ini bırakmaz. B ırakmaz ama var ol-
duğunun da bilincindedir. O halde bu açmazlar, bu dü ğümler ve bu aç ık-

lanması  güç durumlar içinde insan ın kaderi nedir? Bütün bunlar Yu-

nus'un tasaları  arasındadır. Ancak O, kimi zaman tasadan kendini kur-

tararak sevgi yöntemini izler. Co şku ile Tanr ı 'yı  başka bir deyimle daha 

önce var oldu ğu öncesiz acunu düşünür. Böylece tasay ı  yenmeğ e çalışı r. 

Ancak yine de Yunus, yer yüzünden ço ğu kez yakınmaktadır. Bu ya-

kınma kimse aleyhine de ğ ildir. Kendi varh ğı ndaki ikili durumdan doğ an 

bir yakınmadır. Bu, öyle bir yak ınmad ır ki sevgi kıvıleımları  aras ında 

boğulur. Yunus'un tasas ını  biraz da kendi ş iirlerinde görelim• 

Bu dünya dönmüş  zindana 

Koydular bizi zindana 

Zindanda gülmek mi olur 

Yürüyeyim yana yana 

Dünyada dertsiz ba ş  olmaz 

Derdolan ın âhı  dinmez 

Yanar yüre ğ im söyünmez 

Yaram eri ş miş tir cana 
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Ben bir garipçe bülbülüm 
Gülüstan'a güle geldim 
Dilerdim avunam gülem 
İnlemem doldu cihana 

Yunus Emrem bu dünyada 
Kim güldü ki sen gülesin 
Külli hep ağlar geçti 
Kim geldi ise cihanal 1 . 

Deniz oldu bir kaç kadeh, susal ığı m kanmaz benim 
İniltilerim kesilmez, gözüm ya şı  dinmez benim 
Gel varalım bizim ile ki giresin bahçelere 
Daim öter bülbülleri, gülistan ı m solmaz benim12 . 

Dolap niçin inilersin 
Derdim vard ır inilerim 
Ben Mevlâ'ya a şı k oldum 
Onun için inilerim 

Benim adım derdi dolap 
Suyum akar Çalap yalap 
Böyle emreylemi ş  çalap 
Derdim vard ır inilerim 

Yunus bunda gelen gülmez 
Ki ş i muradına ermez 
Bu fânide kimse kalmaz 
Derdim vard ır inilerim13 . 

Ecel büke belimizi 
Söyletmeye dilimizi 
Hasta iken halimizi 
Soranlara selam olsun 

Tenim ortaya aç ıla 
Yakasız gömlek biçile 
Bizi bir san veçhile 
Yuyanlara selam olsun 

11 Bak., Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, Hazırlayan: Cahit Öztelli, s. 93, Milliyet Yaymlan 

1971. 

12 Bak., Aym yapıt, s. 278. 

13 Bak., Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, Haz ırlayan: Cahit Öztelli, s. 279. 

149 



Dünyaya gelenler gider 
Hergiz gelmez yola gider 
Bizim halimizden haber 
Soranlara selam olsun 

Miskin Yunus söyler sözün 
Yaş  doldurmu ş  iki gözün 
Bizi bilmeyen ne bilsin 
Bilenlere selam olsun". 

Yunus ve Oluş  

Herakleitos'dan beri olu ş  felsefesi dikkati çekmi ş tir. Gerçekte her 

ş eyin asl ını  Logos'da gören Herakleitos, evrenin devaml ı  bir oluş  halinde 
bulunduğunu söylemi ş tin. Ona göre her ş ey devinim içindedir. Bu olu ş  
karşı tlarm birbirine dönü şü biçiminde devam eder. T ıpkı  sıcaklığı n so-

ğukluğ a dönüş tüğü gibi. Maddenin ilk aslı  olan Logos gerçekte ate ş tir. 
Her ş ey en sonunda bu ate ş e dönüşecektir. Evrendeki bu ak ış  bir nehrin 
suyuna benzer. Akan ayn ı  suda iki kez yıkanmak olanaks ızd ır. Ancak 
Herakleitos'un olu ş u fizikseldir. 

Yunus'un varolu ş çuluğunda oluş  vard ır. Yunus'a göre olu ş  hem 
evrende, hem de insanda vard ır. İnsandaki oluş  da ikiye ayr ılır: 1— Fizik-
sel (bedensel) olu ş , 2— Felsefi oluş  Bu ikinci anlamda olu ş a ruhsal 
olu ş  ya da manevi olu ş  da diyebiliriz. 

Yunus için önemli olan felsefi olu ş tur. Ifadelerinde hep bu olu şun 
önemini dile getirme ğ e çalışı r. Fiziksel oluşu anlat ırken de felsefi olu şun 
anlam ına dikkati çeker. İnsanın bedenini aş an bir ş eyin var olduğunu, 
bedenin geçici bulunduğunu ve bu dünyadaki ya ş amın sınırlı  bir süreç 
niteliğ i taşı dığı nı  dile getirir. Devinim halindeki bu süreçte insan, Tanr ı  
katındaki yerine yükselme ğ e çalış malıdır. Çünkü insan ilk yurdundan 
kopmakla garip olmu ş tur. Kendine yabanc ılaşmış tır. Bir durumdan 
ötekine geçerken ad ımını  iyi atmand ır. Bu ad ımı  iyi atamazsa ilk yur-
duna ba şka bir deyimle tanr ısal kattaki kutsal yerine eri ş emez. Insan ı  
oluş  halinde de a şk kurtarabilir. Ş imdi onun bu düşüncesini dizelerinde 
görelim: 

Ey aşk eri aç gözünü 
Yer yüzüne eyle nazar 
Gör bu latif çiçekleri 
Bezenüben geldi geçer 

14 Bak., Aynı  yap ı t, s. 328-329. 
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Her bir çiçek bin naz ile 
[)ver Hakk' ı  niyaz ile 
Bu kuşlar hoş  ayaz ile 
O padiş ahı  zikreder 

Rengi döner günden güne 
Toprağ a dökülür gine 
İ bretdürür anlayana 
Bu ibreti ârif duyar 

Ne gelmeğ in gelmekdürür 
Ne gülmeğ in gülmekdüriir 
Son menzilin ölmekdürür 
Duymadınsa aşktan eserl ş . 

Bülbülem, uş  öte geldim 
Dilde menşur tuta geldim 
Burda miskin sata geldim 
Geyiğ im otlağı m orda 

Kim ne bile ne kuşum ben 
Ş ol ay yüze tuta şı m ben 
Ezeliden sarho şum ben 
İ çmiş im ayağı m orda16 . 

Yetmiş  ömrün âhir olmu ş  
Nâzik tenin leke olmu ş  
Gözlerin göğü sararm ış  
Benzin de solmu ş  ola m ı  

Fâni dünyan ın beyleri 
Giyerler türlü donlar ı  
Yatmış lar kara topra ğ a 
Gözleri dolmu ş  ola m ı 17 . 

Kanda bulam isteyiben, ey gönül seni kandas ın 
Kanda virâne var ise yani gönül andas ın 
Ey gönül sana uyaldan kalmad ı  yüzümün suyu 
Rahmet gele tâ ki sana kanda isen divânesin 

15 Bak., Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, Haz ırlayan: Cahit oztelli, s. 335-336, Milliyet Ya-

yınları , 1971. 

16 Bak., Ayn ı  yap ıt, s. 79. 

17 Bak., Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, s. 144. 

151 



Itir hIl ı za olursun rü ş en, bir dem yürürsün peri ş an 

Alemlere nam-u ni ş an, derde esir, dermandas ın 

Bir dem âbid, bir dem zâhit, bir dem LiSi, bir dem muti 

Bir dem gelir ki ey gönül ne dinde, ne imandasm 

Aş k haşı mdan a şı cağı z, mevc vuruban ta şı cağı z 

Bir dem gelir ki ey gönül mescit-ile Kur"ân'das ın 

Kayseri, Tebriz-u Sivas, Nahc ıvan, Mara ş -u Ş iraz 

Gönül sana Bağ dat yakın, âlemlere divânesin 

Yunus imdi tapdur hemin, ak ıtma gözünün nemin 
E ğer bugün, e ğ er yar ın çün Hak için kurbandasm". 

Yunus ve Kabahatli Olmak 

Yunus'a göre insan metafizik elemle doludur. Bu dünyadaki hayati 
seçmekle mutsuzlu ğu de seçmiş  olur. İnsan, bu hayattan kopmak iste-

mez ama sonlu bir varl ık olduğunu da bilir. Bir yandan dünyadan göç-

mekle yükümlü olmak, öte yandan ya şamın gereklerine ba ğ lı  kalmak 

insanda ruhsal bir huzursuzluk do ğurur. Bu huzursuzlu ğun ve bu bu-

rukluğ un nedenini insan ın ikili varlığı nda aramal ıdır. Bir yanda Tanrı -

sal katta mutluluğ a ermek isteyen bilinç, öte yanda bilincin içinde ya-

ş adığı  bedensel zarf vard ır. Beden beslenme ve ya ş ama isteğ i için kimi 

zaman bilinci geçici nesnelere sahip olma ğ a yöneltir. Böylece de kaba-

hatlilik ve metafizik elem do ğ ar. Bu durumdan kurtulma= tek çaresi 
Tanrı  a şkıd ır. Ancak tanr ı sal kata ula ş mak nas ıl olacak? Dünyadaki 

kararlı  ya ş ama geliş  niçin? Tutkulardan kurtulmak her zaman olanakl ı  
mı ? Niçin insan kimi zaman kendisini mutsuz edecek aldanmalara yö-

neliyor? Bu sorunlar insanda metafizik bulant ı  uyandırır Yunus için 

bunlar, yan ıtı  verilmesi ve a şı lması  gereken sorunlard ır. Bakalım ken-

disi ş iirlerinde bu konuya nas ıl değ iniyor: 

Ömrüm beni sen aldatt ın 

Ah nideyim ömrüm seni 

Beni deprenemez kodun 

Ah nideyim ömrüm seni 

Benim varım hep sen idin 

Can ı m içinde can idin 

Hem bana sultan idin 

Ah nideyim ömrüm seni 

18 Bak., An ılan yap ı t, s. 308. 
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Gönlüm sana eğ ler idim 

Gül deyüben y ıylar idim 

G aripseyip ağ lar idim 

Ah nideyim ömrüm seni 

Gider imiş  bunda gelen 

Dünya i ş i cümle yalan 

Ağ lar ömrün yav ı  kılan 

Ah nideyim ömrüm seni 

Hayrını  ş errim yazı lısar 

Ömrüm ipi üzüliser 

Gidip suret bozul ısar 

Ah nideyim ömrüm seni 

Bâri kap ı dan kaçmasm 

Göçgüncü gibi göçmesin 

Ölüm ş arab ın içmesin 

Ah nideyim ömrüm seni 

Bir gün ola sensiz kalam 

Kurda ku ş a öğün olanı  
Çürüyüben toprak olanı  
Alı  nideyim ömrüm seni 

Miskin Yunus bilmez misin 

Yoksa nazar k ılmaz m ısın 

Ölenleri anmaz m ı sın 

Ah nideyim ömrüm seni 19 . 

Ey bana dervi ş  diyen 

Nenı  ola derviş  benim 

Derviş lik yaylas ında 
Hareketini k ış  benim 

Dervi ş  adın edindim 
Dervi ş  donun donand ı m 
Yola baktım utandım 
Hep iş im yanlış  benim 

Hırkam tac ı m gözlerim 
Fâsit iş ler iş lerini 
Her yan ımdan gizlerim 
Binbir fasit i ş  benim 

19 Bak. Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, Haz ırlayan: Cahit Öztelli, a. 176-177, Milliyet Yay ın-
ları , 1971. 
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Yoldan haber sorarlar 

Söylerim inan ırlar 

Kalbim safi sanırlar 

Vay ne dü şvar i ş  benim 

İ çerime bakarsan 

Buçuk pulluk nesne yok 

Ta ş ram ın kavgasından 

Âlemler dolmu ş  benim 

Yunus eydür, yarenler 

Ey gerçeğ im erenler 

Bu yolda olan haller 

Allah'a kalmış  benim20 . 

Ey bana eyi diyen 

Adımı  safi koyan 

Acep safi mi olur 
Hırka ile taç giyen 

Ba şı ma taç vurundum 

Halka safi göründüm 

D ışı ma h ırka giydim 

Içim bir kuru kovan 

Bu dilim zikir söyler 

Gönlüm fesat fikreyler 
Hiç böyle mi zikreyler 

Hakk' ı  aşk ile seven 

Gözüm yolun gözetmez 

Kulak i ş itir tutmaz 

Dilim yerinde yatmaz 

Havalar kılar yalan 

Yunus gümans ı z bilir 

Yalancı  yolda kal ır 
Birgün maksadun bulur 

Gerçeklik ile yalan21. 

20 Bak. Yunus Emre, Bütün Yap ıtları , Hazırlayan: Cahit öztelli, s. 275-276. Milliyet 

Yayınları , 1971. 

21 Bak. Anılan Yap ıt, s. 307. 
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Yunus ve Aşkm Ben 

Yunus Emre'nin felsefesinde iki türlü "Ben" den söz edildi ğ i görül-

mektedir: 1— Ki ş isel olan ben ki, biz buna nefs de diyebiliriz. Ki ş isel ben, 

insanın subjektif yönü ile gilidir. İnsan yer, içer, tutkular pe ş inde ko-

ş ar. İ nsan doğ ru ya da yanlış , yararlı  ya da zararl ı , haklı  ya da haks ız 

davramş larda bulunabilir. Insanın kiş isel ben'i bedensel gereksinimlerin 
doyurulmas ında önemli etkendir. Bu ben herkeste ayr ı  ayrıdır. 

2— "A şkın ben" ki biz buna kendi kendini dü ş ünen ben de diyebi-

liriz. A şkın ben kendi varl ığı  hakkında düşünen ve kendini öteki nesne-
lerden ayıran bir bilinç halidir. Ancak "a şkın ben", bir yandan tanr ılık 
bir yap ıya sahiptir, öte yandan bedenle ilgi kurmu ş tur. Yunus kendi-
sini Tanrı 'da görürken nesne ile olan ilgisinden de yak ınır. Ancak a şkın 
ben'in co şkulu durumlarında varlıkda Tanrı 'dan başka birşey görme-

mektedir. Bununla birlikte "varl ık Tanrı  demektir", gibi bir sayı  da yok-
tur. Bütün sorun, insan ın aşkın beni ile Tanrılık bir varlık olduğunu bil-

mesi, buna karşı n kendi dışı ndaki nesnelerin ayr ı  yap ısmm bulunma-
sıdır. Yunus, a şkın benin tanr ılık yapı sıyle bütün evren Tanr ı 'da gör-
mektedir. Görü şü böyledir ama ki ş isel benin tutkular ı  da insanı  zaman 

zaman bunal ıma sokmaktadır. İş te böyle durumlarda Yunus ne tuhaf 
bir dünyada ya ş adığı nı  kendi kendine sormaktad ır. :Adeta dünyaya ya-
bancılaş maktadır. Böylece bulant ı  ve ruhsal buruklukla içiçe kalmak-
tadır. Bilincin aşkın durumu insana kendini aratmakta, ki ş isel ben ise 
bencil tutkulara götürmektedir. Yunus'a göre kurtulu ş  ve mutluluk, 

aşkın ben'in Tanrı 'da coşkusundad ır. Bu da Tanr ısal aşkın ve bilinçsel 
varlığı n en yüksek derecesidir. Bakal ım sözünü etti ğ imiz bu "ben" 

hallerini Yunus ş iirlerinde nasıl anlatmış tır: 

Ey aşk delisi olan, ne kald ın perakende 
O seni deli kılan gene sendedir sende 
Dünya âhiret ol Hak, yer gök doludur mutlak 
Hiç gözlere görünmez, kim bilir ne nisanda 

Ger meyhaneye vard ım, insuz yer görmedim 
Yine ona sataştım, girdim ise külhanda 
Her kim aradı  cismin, cisminde buldu hasm ın 
Ne dünya Ahret ona, ne ass ı , ne ziyanda 
Bir nicesine kaç der, bir nicesine tut der 
Kaçanla bile kaçar, bile durur duranla 
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$ir nice kullarım giriftar eden oldun 
Medet edip eri şen Oldur gene zindanda 
Aydurlar miskin Yunus niçin deli Oldun sen 
Ne akl-u fehim kalsın iş  bu sırrı  duyanda22 . 

Yunuslaym kemter kul 
Değ mez Tanrı 'ya bir pul 
Onun değ il, bu usûl 
Üstat var- can içinde 23 . 

Severim ben Seni, candan içeri 
Yolum vard ır bu erkândan içeri 
Beni bende demem, bende de ğ ilim 
Bir ben var bende, benden içeri 

Nereye bakar isem dopdolusun 
Seni nere koyam tenden içeri 
Beni sorma bana bende de ğ ilim 
Suretim hoş  yürür dondan içeri 

Beni benden alana ermez elim 
Kadem kim basa sultandan içeri 
Senin a ş kın beni benden al ıpdur 
Ne ş irin dert bu dermandan içeri 

Ş eriat, tarikat yoldur varana 
Hakikat, marifet andan içeri 
Süleyman ku ş  dilin bilir dediler 
Süleyman var Süleymandan içeri 

Unuttum din diyânet kald ı  benden 
Bu ne mezhepdürür dinden içeri 
Dinin terkedenin küfürdür i ş i 
Bu ne küfdürdür imandan içeri 
Geçer iken Yunus ş eş  oldu dosta 
Ki kald ı  kap ı da andan iç eri24. 

Görülüyor ki Yunus, felsefesini kurarken din, mezhep ve gösteri ş  
noktasından değ il, gerçeğ i ve varlığı n aslını  ara ştırma noktas ından ha-
reket etmi ş tir. Her ş eyden önce de insan bilincini betimlemeye önem 
vererek amac ına ula ş mak istemi ş tir. 

22 Bak. Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, Haz ırlayan: Cahit üztelli, s. 107-108, Milliyet Ya-

yınları , 1971. 

23 Bak. Anılan Yap ıt, s. 111. 

24 Anı lan Yap ıt, s. 181-182. 
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Yunus ve Yabanc ılaşma 

Yunus Emre, dünyaya kendini yabanc ı  görmektedir. Kendi özü 
ile dünyanın yap ısı  aras ında ayrımlar vard ı r. İ nsan ya ş adığı m, varlı -

ğı nı  ve düşündüğünü bilmektedir. Öteki nesnelerde ise bu gibi özellikler 
yoktur. Görünü ş te dünyada sallant ılı  durum vard ır Elinizi topra ğ a 
koyduğunuz zaman bir ses alamazs ınız. Oysaki insan çe ş itli yönleriyle 
ses vermekte ve kendi kendini yöneten bir yap ı  sunmaktad ır. K ısacas ı  
bilinçli varlık insan ile bilinçsiz nesneler e ş it değ ildir. O halde insan ken-
disine sorulmadan getirildiğ i bu dünyada gariptir, yabanc ıdır. Kaldı  ki 
insan "a şkın beni" ile Tanrı  kat ına yükselmek istedikçe de dünyaya ya-

banc ıla ş maktad ır. Bu duygu, Yunus'u kimi zaman a ğ latır, kimi zaman 
ona kuş lar için nefes söyletir, kimi zaman da ben buraya niçin geldim 
dedirtir. İnsan Tanrı  kat ından anla şı lması  güç bir dünyaya gelmi ş tir. 
Öyle bir dünya ki insan ın alın yaz ısında da yeri vard ı r. İ nsan onun çe-
kiciliğ ine kap ıhrsa tökezleyebilir. Ancak böyle bir dünyay ı  seçiş  de 
insanın kendi irâdesiyle olmam ış tır. İnsanın buray ı  hangi ko ş ullarda 
terkedece ğ i belli değ ildir. Dünya geçici, aldat ıcı , ancak ibretlerle dolu 
bir durak gibidir. İnsan burada âdetâ çileli bir s ınav geçirmektedir. 
Insanı  bu yabanc ılaşmadan ancak tanr ısal sevginin co şkusu kurtarabilir. 
Böyle co şkulu anlarda her ş ey tanr ısal birliğ e dönüşür gibi olur. O vakit 
insan da yalmzl ıktan bir süre için kurtulur. Ş imdi Yunus'un yabanc ı -
'aş masını  kendi deyiş lerinde görelim: 

Ben bir acep ile geldim 
Kimse hâlim bilmez benim 
Ben söylerem, ben dinlerem 
Kimse dilim bilmez benim 

Benim dilim kuş  dilidir 
Benim ilim dost ilidir 
Ben bülbülüm, dost gülüdür 
Bilin, gülüm solmaz benim 

O dost bana gelsin demi ş  
Sundum kadeh als ın demiş  
Aldım kadeh içtim ş arap 
Artık gönlüm ölmez benim 

Ne durum var ne dura ğı m 
Bir yerde yoktur karar ı m 
Hakk'a münaeât etme ğ e 
Belli yerim yoktur benim 25 . 

25 Bak. Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, s. 277. 
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Ata belinden bir zaman 
Haktan bize destur oldu 
Anasına düş tü gönül 
Hazineye dü ş tü gönül 

Orda beni can eyledi 
Dört-ü on gün deyice ğ iz 
Et-ii sünük kan eyledi 
Değ zinmeğe düş tü gönül 

Yürür idim orda pinhan 
Vatammdan ay ı rdılar 
Hak buyruğu vermez aman 
Bu dünyaya düş tü gönül26 . 

Ta ş dın yine deli gönül 
Sular gibi çağ lar m ı s ın 
Akdın yine kanl ı  yaşı m 
Yolları mı  bağ lar mı s ın 

Nidem elim ermez yâre 
Bulunmaz derdime çâre 
Oldum ilimden âvâre 
Beni bunda e ğ ler misin 

Yavı  kıldım ben yolda şı  
Onulmaz bağrımın başı  
Gözlerimin kanl ı  yaşı  
Irmak olup ça ğ lar mısın 

Ben toprak oldum yoluna 
Sen a şı rı  gözedirsin 
Şu karşı ma göğüs gerip 
Taş  bağı mlı  dağ lar mısın 

Harâmi gibi yoluma 
Arkuru inen karl ı  dağ  
Ben yârimden ayr ı  düş tüm 
Sen yolumu bağ lar m ı sın 

Karlı  dağ ların başı nda 
Salkım salk ım olan bulut 
Saçın çözüp benim için 
Yaşın yaşın ağ lar mısın 

26 Bak. Anı lan Yap ı t, s. 219-220. 
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Esridi Yunus'un can ı  
Yoldayım illerim hani 
Yunus düş te gördü seni 
Sayru musun, sağ lar m ı sın 27 . 

Acep şu yerde var m'ola 
Ş öyle garip bencileyin 
Bağ rı  baş lı , gözü ya ş lı  
Ş öyle garip bencileyin 

Söyler dilim, ağ lar gözüm 
Gariplere göynür özüm 
Meğer ki gökde y ıldı zım 
Ş öyle garip bencileyin 

Nice bu dert ile yanam 
Ecel ere bir gün ölem 
Meğer ki sinimde bulam 
Şöyle garip bencileyin 

Bir garip ölmü ş  diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soğuk su ile yuyalar 
Ş öyle garip bencileyin 

Hey Emrem Yunus Ware 
Bulunmaz derdine çare 
Var imdi gez ş ardan ş ara 
Ş öyle garip bencileyin28 . 

Sen bunda garip mi geldin 
Niçin ağ lars ın bülbül hey 
Yorulmaz iz mi yan ıldın 
Niçin ağ larsuı  bülbül hey 

Hey ne yavuz inilersin 
Benim derdim yenilersin 
Dostu görmek mi dilersin 
Niçin ağ larsm bülbül hey 

N'oldu şu Yunus'a n'oldu 
Aşkın deryasına daldı  
Yine baharistan oldu 
Niçin ağ larsm bülbül hey29 . 

27 Bak. Anılan Yapıt, s. 316-317. 
28 Bak. Anı lan Yapıt, s. 326-327. 
29 Bak. Anılan Yap ıt, s. 355-356. 
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Yunus ve Zaman 

Yunus'a göre insan zamansal bir varl ıkt ır. İ nsan varlığı  zaman için-

de etkin bir biçimde da ğı lmaktad ır. Insanın dağı lan ve yokluğa dönüş en 

yönü bedensel varl ığı dı r. İ nsanın bedensel yönü için zaman sonludur. 

Ruhsal yönü öncesiz Tanr ı  katından gelmiş tir. Bedenin dağı lmas ından 

sonra da insan ruhu ya ş ar. Yunus dünyaya zaman içinde geli ş i ş öyle 

vurguluyor: 

Geldik idi dünyaya 

Biz de zaman içinde 

Ömrüm de geldi geçti 

Güman yaman içinde 30 . 

Gelin bir nazar eylen 

N'oldu cihan içinde 

Niceler toprak oldu 

Bu az zaman içinde31. 

Yunus'a göre ölüm, insan ın sonlu yönünü belirleyen, her zaman 

gözönünde bulundurulmas ı  gerekli bir olayd ır. Toplumda erdeme z ıt 
davranış ların kayna ğı nda ölüm gerçe ğ i üzerinde durmamak gelir. Ölüm-

den korkmamak ba şka, insan ın ölümün ne olduğ unu ve hiçliğ i kendi 

kendine sormas ı  daha ba şkad ır. İnsana sormadan insan ı  bir güç tüket-

mektedir. Bu nedir? Bu tükeni ş ten sonra insanın tinsel yönünün kaderi 

nedir? Yunus, bütün bu konular ı  düşündükçe dünyan ın sonluluğunu, 

yaş amın geçiciliğ ini ve somut varlığı n insanın aşkın benine yabanc ı -
hğmı  daha çok duymu ş tur. İnsan ın özüne bir kar şı t tez gibi duran dün-

yayı  âdeta küçümsemiş  ve sonlu nesnelerin tutkular ından sıyrılmağı  
yeğ lerniştir. Bu ere ğe yönelmesinde ölümün anlam ı , onu geniş  ölçüde 

etkilemiş tir. Onun ölümle ilgili ş iirlerinden bir kaç parça örnek vererek 

konuyu metinlerle aç ıklamış  olal ım:. 

Ne acep olur şu âdem o ğ lan ı  
Öleceğ in hiç gönlüne gele mi 

Azrail cırnağm urup canına 

Alacağı n hiç gönlüne gele mi32 . 

50 Bak, Anılan Yapı t, s. 110. 
31 Bak. Anılan Yap ıt, s. 111. 
32 Bak. Anı lan Yapı t, s. 167. 
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Anma m ısı n sen ş ol günü 

Gözün nesne görmez ola 

Düş e sûretin topra ğ a 

Dilin haber vermez ola 33 . 

Kefen donun olur yatak 

Biter üstünde hem yaprak 

Dola gözlerine toprak 

Anadur ölmeğ in aman34 . 

Teferrüc eyleyü verdim 

Sabahın sinleri gördüm 

Karış mış  kara topra ğ a 

Şu nazik tenleri gördüm 

Yıkılmış  sinleri dolmu ş  
Evleri belirsiz olmu ş  
Kamu endiş eden kalmış  
Ne düş var halleri gördüm 

Yaylalar yaylamaz olmu ş  
Kış lalar kış lamaz olmu ş  
Bar tutmu ş  söylemez olmu ş  
Ağı zda dilleri gördüm 35 . 

Yunus Emre ve İnsan ın Değ eri 

Yunus Emre mülk iddias ında olmamış tır. Mal tutkusunun insan ı  
evrensel dü şünlerden yoksun b ırakacağı nı  vurgulamış tır. Ayrıca yoksul 

kiş ilerin dü şünülmesini salık vermiş tir. İnsan için önemli öğ enin kendi 

özdeğ erleri olduğunu ve Tanrı 'y ı  sevdikçe insan ın olgunlaş aca ğı nı  belirt-

miş tir. Yunus böylece adaleti sa ğ lamak için yard ımlaş manın, insanı  
Tanrı  katında daha değerli kılaca ğı m anlatmak istemi ş tir. Bu konuda 

ş u deyişleri dikkatle okumak yeter: 

Korkar isen o tamudan 

Alçak olgıl sen kamudan 

O günü nice S ırat'tan 

Kamularla geçmek gerek 

33 Bak. A ıulan Yap ıt, s. 87. 

34 Bak. Anılan Yapı t, s. 294. 

35 Bak. Anı lan Yapıt, s. 287. 
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Geçip gitmek diler isen 
Ya dü ş meyeyim der isen 
Şu kazandığı m malını  
Tanrı  için vermek gerek 

K azandığı n veriben 
Yoksullar' ho ş  görüben 
Hak hazretine varuben 
Oddan o kurtulmak gerek36 . 

Çünkü ahrete kavisin 
Ko bu yalanc ı  dâ'visin 
Mal ve hazine sevisin 
A şı k isen nendir senin 

Yeyip yedirgil fakire 
Eksilirse Tanr ı  vere 
Bir gün tenin yere Bire 
Geri kalan nendir senin 37 . 

Yunus insanlara ayrım gözetmeksizin bir gözle bakman ın gerekli-
liğ i üzerinde durmu ş tur. Renk, ırk, dil, zengin ve yoksul ayr ımı  yap-
maksı z ın insan insanlara sevgi kuca ğı nı  açmış tır. İnsanın, kendi bilin-
cinin fark ında olan onurlu bir varlık olduğunu vurgulamış tır. Onun a ş a-
ğı daki ş iirleri insanc ıl duygularım ve insana verdi ğ i değ eri ne denli güzel 
dile getirmektedir: 

Hass-u âm, müti, âsi, dost kuludur cümlesi 
Kullar yol vermeyince ş ah' kim görebile 
Dosta gidenin yolu gönül içinden geçer 
Bir amel eylemedim, gireyidim gönüle 
Yetmiş  iki milletin ayağı n öpmek gerek 
Onun için mâ ş uka, cümle millette bile 38 . 

Çalış , kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir 
Yüz kâbeden yeğ rektir bir gönül ziyareti 
Kerâmetim var diyen, halka salüsluk satan 
Nefsin müslüman etsin var ise kerâmeti 39 . 

36 Bak. Anılan Yap ı t, s. 198. 

37 Bak. Anı lan Yapıt, s. 321. 

38 Bak. Anı lan Yapıt, s. 118-119. 

39 Bak. Anı lan Yap ıt, s. 188-199. 
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Gönül mü yeğ , Kâbe mi ye ğ , ayı t bana akl ı  eren 

Gönül yeğdürür zira kim gönüldedür dost dura ğı 40 . 

Müddei bizi görmez, gözüne girersevüz 
Gerekse yüz kez vars ın Kâbe'ye ulu hacca41 . 

Vuslat halin eydiserem vuslat halin bilenlere 
Yedi türlü ni ş an gerek hakikate erenlere 
Evvel niş anı  budurur, yermeye cümle milleti 
Yerenler yerin k ıldı  yer değmedi yerenlere42 . 

Ak sakallı  bir koca 
Bilemez hali nice 
Emek yemesin hacca 
Bir gönül yıkar ise 

Gönül çalab ın taht ı  
Çalap gönüle bakt ı  
İ ki cihan bedbaht ı  
Kim gönül yıkar ise 

Sen sana ne san ı rsan 
Ayrığ a da onu san 
Dört kitab ın manas ı  
Budur eğer var ise 43 . 

Yunus, bu deyiş leriyle büyük dinlerin amac ının ve anlam ının bir 

noktada birle ş tiğ ini düşünmüş tür. Bu anlam da insan haklar ına ve in-
san kiş iliğ ine saygı dır. Yunus, dinde biçimsel davran ış ların yetersizliğ i, 
tutkuları  yenmenin gerekliliğ i ve gönül yapmanın önemi üzerinde de 
çok durmu ş tur. Görünüşüne bakmaks ı zın insanlarla bütünle ş meyi ve 

onlara içtenlikle davranmay ı  öğütlemiş tir. Tanrı 'ya giden yolun in-
sana verilen değ erden geçece ğ ine inanmış tır. Yunus'a göre özellikle kin 
gütmek, ba ş kalarına yüksekten bakmak ve bencil olmak insan ı  küçül-
tür. Biz yine Yunus'un şürlerine dönerek görü ş lerini daha yak ından 
izleyelim: 

Adımız miskindir bizim 
Düş manımız kindir bizim 
Bir kimseye kin tutmay ı z 
Kamu âlem birdir bize". 

40 Bak. Anılan Yapı t, s. 144. 
41 Bak. Anılan Yapıt, s. 104. 
42 Bak. Anılan Yap ıt, s. 128. 
43 Bak. Yunus Emre, Bütün Ş iirleri, s. 130-131. 
44 Bak. Anılan Yap ıt, s. 133. 
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Yunus eydür, halim yaman 
Dağ ları  bürüdü duman 
İş te Incil, işte Kur'ân 
Seçebilirsen gel beri 4s. 

Yetmiş iki millete, suçum budur hak dedim 
Korku hiyânetedir, ya ben niçin k ızaram 
Ş eriat o ğ lanlara nice yol keser bize 
Hakikat deryas ında bahri oldum yüzerem46 . 

Din-ü millet sorar isen â şı klara din ne hacet 
Aşı k kiş i harab olur, bilmez ne din, ne diyânet 47 . 

Hakikat bir denizdir, şeriat onun gemisi 
Çoklar girdi gemiye, denize dalmad ılar 
Ş eriat oğ lanları  bahsedip dava kı lar 
Hakikat erenleri dâvâya kalmad ılar 
Dört kitabı  şerheden hakikatte âsidir 
Zira tefsir okuyup mânâsm bilmediler48 . 

Aşk imamdır bize, gönül cemaat 
Dost yüzü kıbledir. dâ ıimdir salât 
Dost yüzün görücek sirk ya ğ malandı  
Amnçün kap ıda kaldı  şeriât 
Kimse dinine biz hilâf demeziz 
Din tamam ohcak doğar muhabbet49 . 

Duymayanlar hâlimi dinin kodu der bana 
Neyile din beslesin cans ız gönülsüz kalan 
Aşkın serhengi beni komad ı  hiç nesneden 
Ne Islâmda ne dinde an ılmaz küfr-ü iman 
Ş art-u farz olmaz anda canı  aşka kalanda 
Cevapsız dil söylenür nice bilsin bu lisans°. 

Yunus'un Felsefesinde Özgürlük Sorunu 

Öteden beri varl ık sorunu dü şünürlerin dikkatini çekmi ş tir. Varl ık, 
nasıl başlamış tır? Evrenin sonu ne olacakt ır? Varlığı  bir Yaratan bulun- 

45 Bak. Anılan Yapıt, s. 179. 

46 Bak. Anı lan Yap ı t, s. 237. 

47 Bak. Anı lan Yap ıt, s. 348. 

48 Bak. Arnlan Yap ıt, s. 340. 

49 Bak. An ılan Yap ı t, s. 349. 

50 Bak. Anılan Yap ıt, s. 290. 
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makta m ı d ı r, yoksa evren zorunlu olarak kendi kendine mi vard ır? Bu 

sorulara insanlar yan ı t aram ış lard ır. Kimi düşünürler varlığı  yads ımış -

lar, kimileri varl ığı n öncesizliğ ini ileri sürmüş ler, kimileri de bir Tanrı  
tarafından yaratıldığı nı  söylemiş lerdir. Ku şkusuz yeryüzünün en onurlu 
varlığı  insandır. Acaba bu insan özgür olarak m ı  vard ır yoksa kendi 

isteğ i dışı nda mı  var edilmiş tir? Dinsel kiş iler, insan ın yaratıldığı na 
inanmış lardır Kimi düş ünürlerse insan ın doğ anın bir parças ı  olarak öte-
den veri var oldu ğunu söylemiş lerdir. Acaba Türk dü şüniirü Yunus 

Emre, bu konuda ne dü şünmüş tür? 

Yunus Emre'ye göre insan ın varlığı nı  iki ayrı  alana göre dü şünmek 
gerekir: 1— Ruhsal alanda insan ın varlığı  2— Yeryüzünde insan ın varlığı . 

Yunus'a göre ruhsal alanda insan, Tanr ı  ile beraberdi. Varolma ne-
deni Tanr ı 'ya dayanan insan, bu öncesiz varl ığ a sevgiyle bağ lanmış t ı . 

Üstelik ya ş am ında da son derece mutluydu. Bundan ba şka insan ruhsal 

alanda iken son derecede güçlüydü. Varl ık olarak Tanrı 'da dağı lmış  
gibiydi. Bu durumda insan, Tanr ı 'dan ayrı  değ ildir. Bununla birlikte 
ona tapma özgürlü ğü vardır. Bedensel gereksinmeler nedeni ile eli kolu 
bağ lı  de ğ ildir. Yunus'un bu konuda ş u deyiş lerini dikkatle izleyelim: 

Dahi yer gök yo ğ  idi 

Cümle söz mensuh idi 

Aşı klar tapar idi 
O bi-niş an Sübhana51 . 

Tanrı  kadim, kul kadim, ayr ılmadım bir ad ım 

Gör kul kim, Tanr ı  kimdir anla ey sahip kabul 

Ayıt ay ıt kamusun ne kin-ii ne mâdensin 
S ılret-i pür ma'nisin Padi ş ahı  sende bu152 . 

Ol Kadir-i kun feyekün 

Lütfedici Rahman benim 

Kesmeden r ızkın ı  veren 

Cümlelere Sultan benim 

Nutfeden Âdem yaratan 
Yumurtadan ku ş  türeten 
Kudret dilini söyleten 
Zikreyleyen Sübhan benem 

51 Cahit öztelli, Yunus Emre Bütün Ş iirleri, Milliyet Yayı nları  1971, s. 124. 

52 (51)'de a.g. Yap ı t, s. 218-219. 
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Kimini zahit eyleyen 
Kimini fılsık eyleyen 

Ayıpları  örtüsü 

Ol delil-ü Burhan benem 53 . 

Çarh- ı  Felek yok idi 
Canları mız var iken 

Biz o vakit dost idik 

Azrail a ğyar iken 

Ne gök vardı  ne yer 

Ne zeber vard ı  ne zir 

Komş u idik cümlemiz 

Ntir dağı n yaylar iken54 . 

Yunus Emre'ye göre insan Tanr ı  kat ında mutlu iken evrenin ya-

rat ılmasiyle yer yüzüne getirildi 55 . İ nsanın bu dünyaya geliş i ve gidiş i 

Tanrısal yasanın gereğ idir. Ancak yer yüzünde insan, mutlu de ğ ildir. 

Bilincini derinle ş tirdikçe ruhsal alandaki ya ş amını  özler. Dünyada 

beden kal ıbına girmi ş  olması  ve bedenin gereksinmeleri onu kimi zaman 

yanıltmaktad ır. İnsan sorumlu bir varl ıktır. Sorumlu olması  onun öz-

gür olmas ını  da gerektirir. Gerçekte iyiyi ve kötüyü seçme özgürlü ğüne 

sahiptir. İ nsan ın çıkar tutkular ını  yenmeyi, özgürlüğünü ve Tanr ı  için 

duyduğu sevgiyi art ırır56 . Ancak Yunus insanm yazg ısının öncesiz ola-

rak Tanrı  tarafından yaz ılması  konusu üzerinde de durmu ş tur: 

Yunus imdi gam yeme, nidem, ne kılam deme 

Gelir kiş i ba şı na ezelde ne yaz ıla57 . 

diyen Yunus, kimi zaman yazg ı  ile sorumluluğu bağdaş tırmağa çal ış -

mış t ır. Başka bir ş iirinde görülece ğ i üzere insan ın özgür olmas ı  gerek-

tiğ ini vurgulamış tır. Öncesiz yazg ının insan ı  zorlayıcı  nitelikte olmad ı -

ğı nı  anlatmak istemi ştir. Ba ş ka bir deyi ş le Tanrı 'nın her ş eyi önceden 

bildiğ i için yazgıyı  çizdiğ ini, ancak insan ı  zorlamadığı m belirtmek iste-

miş tir. Aksi takdirde bu yazg ının anlams ı z olaca ğı nı  Tanrı 'ya soru açar-

cas ına ş öyle dile getirmi ş tir: 

53 (51)'de a.g. Yap ıt, s. 272. 

54 51 .de a.g. Yap ı t, s. 306-307. 

55 51'de a.g. Yap ı t, s. 305-306. 

56 51'de a.g. Yap ıt. s. 308-309. 

57 51'de a.g. Yap ıt. s. 123. 
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Bir köprü yaratm ış sm, kı ldan incedir dersin 
Kamuya salâ ettin, mahlakat cümle geçsin 

Geç dediğ in kullarm biri benim, eksikli 
İ zzin hakkı  geçmezem hazz ı  olanlar geçsin 

Bir tahta yaratm ış sın halim onda yazmış sm 
Ne yazdınsa meçhuldür, bir kul onu ne bilsin 

Var, yaz ından ağ lama, kendi can ın dağ lama 
Madem yaz ın yaz ıldı , dahi seven ne k ılsın58 . 

Yunus insan ın, toplum içinde bireysel özgürlü ğünü iyi kullanarak 
davranış larında yüksek de ğerleri gerçekle ş tirece ğ ini belirtmektedir. 
Gönlü barış  ve sevgiyle dolu Yunus, sanat ında da bu konulara a ğı rlık 
vermiş tir. Her bireyi bir de ğ er bilmiş , insanların gönlünün kırılmasma 
karşı  çıkmış  ve özveriden yana olmu ş tur. Ba şkalarının hak ve hukuku-
nun gözetilmesi gerektiğ ini sık sık ammsatmış tır. Mal ve ç ıkar tutkusuy-
le insanları  mutsuz edenlerin davran ış larını  doğ ru bulmarm ştır. Birey-
sel özgürlüğün, ba ş kalarına zarar vermeden kullan ılmasını  öğütlemiş tir. 

Yunus Emre ayr ıca vicdan özgürlüğünü savunmu ştur İnsanın insa-
na dinsel baskı  yapmasını  yeğ lememiş tir. Böyle bir baskının dinin özüne 
ters düş eceğ ini anlatmış t ır. Bu konuda çe ş itli ş iirlerinden şu parçalar ı  
verebiliriz: 

Yetmiş  iki millete kurban ol a şı ksan 
Tâ aşı klar safında tamam olas ın sadık 

Hâs-u âm muti, âsi dost kuludur cümlesi 
Kime eydibilesin gel evinden ta ş ra çık59 . 

Bir kez gönül yıkt ın ise bu k ıldığ m namaz de ğ il 
Yetmi ş  iki millet dahi elin yüzün yumaz değ il 

Kimse dinine biz hilâf etmeziz 
Din tamam olıcak do ğ ar muhabbet 

Din ve millet sorar ise a şı klara din ne hacet 
Aşı k kiş i harab olur, a şı k bilmez din diyaneto. 

Bir Türk düşünürü olarak Yunus Emre, özgürlükten yana olarak 
insanın değerini yüceltmiştir. Her insan ın saygıya ve sevgiye değ er 
bir varlık olduğunu belirtmiş tir. Bağnaz kiş ilerin tutumlar ını  ve vic-
danlara bask ıyı  doğ rulamamış t ır. 

58 Cahit oztelii, Yunus Emre Bütün Ş iirleri, s. 322-323. 
59 58'de a.g. Yap ıt, s. 205. 
60 58'de a.g. Yap ıt, s. LVIII, LXII, LXIII. 
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A_neak Yunus insana yer yüzünde özgürlük tan ımakla birlikte son-
suz özgürlüğün Tanrı  katında olacağı nı  söylemek istemi ş tir. İnsan, bilin-

cini derinle ş tirerek türde ş lerine zararl ı  tutkularmı  yendikçe Tanrı 'ya 

yakla şı r. İnsanın yapıp etmeleri yüksek de ğerler taraf ından belirlendik-

çe gönlünde Tanr ı  sevgisi ço ğ alır. Yunus'a göre yer yüzüde insan, as ıl 
yurdu olan ruhsal alandan uzak dü ş müş tür. Bu dünya insan ın özüne 

terstir. Bu nedenle insan yer yüzünde bir yabanc ı  gibidir. Yanılma, 

tasa ve geçici nesnelerin tutkusu insan ı  izlemektedir. İ nsan, gerçek öz-

gürlüğüne Tanrı  sevgisinde da ğı larak ulaşı r. Ona göre dünyada özgürlük 

s ınırlı dır. Ruhsal alanda ise özgürlük geni ş  boyutlara ula şı r. Gönülde 

Tanrı  için sevi duydukça insan ın özgürlüğünün boyutu büyür. Sözün 

özü Yunus'a göre insan, gerçekte tanr ı lık bir varlıktır. Yaratma onu as ıl 
yurdundan uzak dü şürmüş tür. İ nsan dünyadaki s ınırlı  özgürlüğünü iyi 

kullanarak Tanr ı  sevgisinde eriyebilir. Böylece de sevgiyle dolu olarak 

sonsuz nitelikte özgürlü ğe ula şı r. 

Görülüyor ki Yunus Emre'nin .özgürlük anlay ışı  Türk düş ünce 

tarihi aç ı sından oldukça özgün ve felsefidir. 
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NESİMI VE FELSEFESİ  

Nesimi, Hurufi ş airlerdendir. Hurufilik, Fazlullah Naimi al-Es-
terabadi taraf ından kurulmuş tur. Fazlullah, H. 740 /M. 1340'da do ğ -
muş  ve H. 796 /M. 1394 de öldürülmü ş tür. Harezm, Yezd ve Isfehan'da 
dolaş mış t ır. Isfehan'a ba ğ l ı  Tokçi'de görü şlerini yaymak istemi ş tir. 
Tebriz ve Bakii'da da bulunmu ş tur. Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'e ba ğ lılık gös-
termiş tir. Harfleri ve naslar ı  te'vil ettiğ i için, kendisine el-Hurufi ünvam 
verilmiş tir. Kur'an'da, kendisinin haber verildi ğ ini ileri sürmüş tür. 
" İnne'l-fadle bi-yedi'llahi„ (Mu Imran /73) ve "Zalike Fadlullah" (en-
Nisa. / 10) âyetlerini kendisinin haber verildi ğ ine kanıt olarak göster-
miş tir. O'na göre evrenin üç temel ilkesi vard ır: 1— Nübüvvet, 2— İma-
met, 3— Ulühiyet. 

Nübüvvet; Hz. Ademle ba ş lamış , Hz. Muhammed'le olgunla ş arak 
son bulmu ş tur. 

İmamet; Hz. Ali ile ba ş lamış , olgunlaş arak Imam Hasan el-Askeri 
ile son bulmu ş tur. 

Ulühiyet ise Mehdi olan Fazlullah'la ba ş lamış tır. Bütün peygam-
berler Fazlullah' ın geleceğ ini müjdelemiş tir. Hurüfiliğ in amac ı  insanı  
tanrılaş t ırmak olmu ş tur. 

Hurufiliğe göre varlığı n görünüşü sesle ba ş lar. Ses, gizli âlenaden 
gelmiş  ve evrende her vard ıkta var olmu ş tur. Canl ılarda bu ses aktif 
halde vard ır. Cansızlarda ise bilkuvve (potansiyel halinde) mevcuttur. 
Bir cans ız' ba ş ka bir cans ıza vurursak bu ses meydana ç ıkar. Sesin 
olgunlaş mış  hali sözdür. Bu da ancak insanlarda meydana gelir. Söz 
harflerden olu şur. Bu duruma göre sesin ve sözün asl ı  harfdir. Kur'ân 
28 harfden olu ş muş tur. Fazlullah' ı n "Cavidan" adl ı  eseri ise farsçad ır. 
32 harf kullan ılmış tır. 

Hurufiler, harflere anlam vererek, insan ın yüzünde Allah yaz ılı  
olduğunu iddia etmi ş lerdir. Muhammed kelimesinin arapça yaz ıhşı n-
daki Mim, Ha, Mim, Mim, Dal harflerinin toplamının ebced hesab ıyla 
14 ettiğ ini 14 4- 14 de 28 olduğunu, bunun da Arap alfabesinin 28 har- 
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fini gösterdi ğ ini söylerler. Bu 28 harfe ş ehadet kelimesinin "E ş hedu" 

sözündeki (Arapçada 4 harftir) 4 harfi ekleyerek 32 rakam ı nı  bulurlar. 

Bu da Fars alfabesinin 32 harfine delildir derler. 

Hurufiler arapçadaki elif harfini buruna, burunun iki taraf ını  iki 

Mm' harfine ve gözleri de ha harfine benzeterek insan ın yüzünde Allah 

yaz ılı  olduğ unu iddia ederler ı . 

Onlara göre, insan ın yüzünde 7 siyah hat vard ır: İ ki kaş , 4 kiprik, 

bir saç. Bunlara "Hututu Ümmiyye" denir Çünkü insan anas ından doğ -

duğunda bu 7 hat mevcuttur. Bunlar ın yerleri de hesaba kat ı lırsa 14 

eder. Erkekde ergenlik ça ğı na gelince 7 hat daha meydana gelir. Sa ğ  ve 

sol yanlarda iki b ıyık, iki sakal, iki burun deliğ i ve bir de alt dudak al-

tındaki tüyler. Bunlara da "Hutütu Ebeviyye" yani baba hatlar ı  ün-

yanı  verilir. Bu yedi hat yerleri ile birlikte 14 eder. Hutt ı tu Ebeviyye'ye 

ve Ummiye'ye yerlerini de eklerseniz 28 eder. I ş te bu da Kur'an! Kerim'- 

in 28 harfinin kar şı lığı dır. Alt dudak kı lları  ve saç ikiye ayr ılarak hesap 

edilirse, Hutut-u Ebeviyye ve Ummiyye toplam 16 eder ve yerleri ile 

birlikte 32 rakammı  buluruz. Bu da "Cavidân" adl ı  eserin yaz ıldığı  

Fars dilinin 32 harfine kar şı lıktır. 

Fatiha süresi Kur'ân' ın özüdür ve 7 âyettir. Ancak Fatiha'da 

Arap alfabesinin yedi harf yoktur. Havva'n ın yani kad ının yüzünde de 

babaya mahsus olan yedi harf yoktur. Bu yüzden de Fatiha'ya "Vm-

mül-Kitap" denmi ş tir2 . 

Hurufilik Azerbaycan'da, Iran'da ve Fazlullah'dan sonra da Anado-

lu'da etkili olmu ş tur. Timur'un o ğ lu taraf ından, Fazlullah öldürtülmü ş -

tür. Çünkü Fazlullah âdeta bir ilâhî elçi gibi davranmak istemi ş ti. Hatta 

tekbirlerde "E şhedü en lailâhe illa Fadlullah" denmesini istemi ş tir. 

Fatih Sultan Mehmed zaman ında saraya kadar hurufiler nüfuz et-

miş tir. Fatih de hurufileri sempati ile kar şı lamış t ır. Bunun zararl ı  sonuç 

vereceğ ini düşünmüş  olan Vezir Mahmud Pa ş a ve Fahreddin Acemi, 

Fatih'i ikna ederek hurufileri a ğı r bir biçimde cezaland ırmış lardır. Huru-

filer toplatt ırılarak Edirne'de yakt ırılmış tır. 

Hurufilerin belli ba ş lı  eserleri şunlard ır: 

1— Fazlullah, Cavidanname-i hâhî, Muhabbetname-i hâhî, Ar ş -

name-i Ilühi, Nevruzname. 

1 İbrahim Agah Çubukçu; Mezhepler, Ahlak ve Israrl ı  Felsefesi ile Ilgili Makaleler, 

21-31, Ankara 1967. 

2 Abdülbaki Gölp ınarh, Hurtifilik Metinleri Katalo ğ lu, s. 3-35, Ankara 1973. 
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2— Fazlullah' ın lı alifesi Aliyyul-Ala Emir Seyyid Ali (öl. H. 822 
M. 1419) Tevhitname, K ıyametname. 

3— Mir Ş erif (Fazlullah' ın halifelerinden) .11acname, Mah ş ername, 
Beyanul-Va ı . 

4— Emir İ shak (Fazlullah' ın halifelerinden), Hâbname, I ş aretna- 
MC. 

5— Nesimi, Mukaddimetu'l-Hakây ık. 

6— Abdülmecid b. Feri ş te, Aşkname, Mliretname, Hidayetname. 3  

Kabaliz ın'in etkisinde kald ığı  görülmektedir. Cabale 

ya da Kabbale gizli ve s ırlı  bilimlerden söz eden İbranice bir kitab ın 
adıdır. Kabalizm dediğ imiz akı m Tevrat' ın te'vil ve tefsirini, Allah' ın 
devamlı  surette derece derece tezahür etti ğ ini ve onun geliştiğ ini savu-
nan ekoldür. Kabaliz ın, harflerin ve say ıların gizli anlamlar taşı dıklarını  
ve sembolik olduklarını  kabul eder. Bu ekol, gizli ilimlerden, simyadan 

ve büyüden de yararlanarak baz ı  semavi varl ıkların tabiat güçlerini 

etkilediğ i düşüncesini de savunmu ş tur. Ancak Musevilerin ço ğunluğu 
Kabalizm'i do ğ ru bulmaz. 

Hurufiliğ in yalnız Musevilikden de ğ il, Hıristiyanl ıktan da etkilen-
diğ i görülmektedir. Fazlullah' ın Mehdi ya da Mesih gibi kurtarıcı  olarak 

gösterilmesi ve onun uluhiyetinin ileri sürülmesi bu etkinin sonucudur. 
Hurufilik, Ş iâ'nın diğ er kollar ından İ mameti 11. İ mam Hasan el-Askerr-
de son buldurmakla ayr ı lır. 

Huruffier kimi dönemlerde Ş iâ'yı  ve tasavvufçular ı  takip olarak 
görmüş lerdir. Hurufilik geni ş  ölçüde Iran törelerinin etkisini ta şı mış tır. 
Ancak Fazlullah' ın öldürülmesinden sonra kimi halifelerinin Türk ol-
mas ı  nedeniyle hurufiliğ in Anadolu'da da etkili oldu ğunu görmekteyiz. 
Baş ta Nesim' olmak üzere hurufili ğe gönül verenler, di ğer tasavvuri 

ekollerin de etkisinde kalarak, Panteist bir görü şü yaymağ a çalış mış lar-
dır. Özellikle Muhyiddin b. Arabi, Sadreddin Konevi ve Mevlâna'dan 

etkilenen Anadolu hurufileri yeni tasavvufi bir senteze ula şmak istemi ş -
lerdir. Baz ı  zaman da Bekta ş ilerin gölgesine sığı nmaya çalış mış lar, 
onlara kar şı  saygı lı  olmuş lard ır. Toplumun sosyolojik aç ıdan gelişmesi 
sonucunda çe ş itli dini ekoller birbirini Anadolu'da etkilemi ş tir. Bunun 
sonucu olarak hurufi ş air Nesimi, Anadolu'da bir çok bekta ş i şairleri 
de, etkilemi ş tir. 

3 Cemal Muhtar, Feri ş teogullarf nın Arapça-Türkçe Lügatleri üzerine Ara ş tırma, s. 74-79, 

Ankara 1981. (Doktora Tezi, henüz bas ı lmamış , ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Ankara). 
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Nesimrnin etkisinde kalan mutasavv ı f ş airler aras ında Habibi, 
Hatayi, Fuzuli, Refii, Birini' (baba), Kayserili Temennai, Kareferyeli 
Hasan Rumi, Hüseyni, Usli, Nebati, Bağ datl ı  Tarzi, Bosnal ı  Vandeti, 
Tebrizli Penahi ve Muhiti vard ır4 . 

Nesimi büyük Türk ş airlerinden olup, kimi kaynaklarda kendisin-
den Seyyid Nesimi, İ madu'd-Din Nesimi ve İ madu'd-Din Seyyid Nesimi 
diye bahsedilir. Azeri lehçesi ile yazm ış tır. Kendisinin Ba ğdad, Diyar-
bakı r, Tebriz, Ş iraz, Nusaybinli oldu ğu hakkında çeş itli söylentiler var-
dır. Ana dilinin Türkçe oldu ğunda kuşku yoktur. 1339-1344 y ılları  ara-
sında doğ duğu tahmin edilmektedir. Ölüm tarihi kesin olmamakla bir-
likte 1418 olarak kabul edilmektedir. Kendisi Halep'te derisi yüzülmek 
suretiyle öldürülmü ş tür. Koğuş turulmas ımn nedeni klasik islâm anla-
yışı nın dışı na çıkmas ı , Kur'ân' ı  kendine göre tefsir ve te'vil etmesidir. 
O, insanın yüzünün Allah' ın aynas ı  olduğunu ileri sürmüş tür. 

Iran, Irak, Suriye ve Anadolu'nun çe ş itli yerlerinde dola ş mış tır. 
Aşka ve sevgiye önem vermi ş , insan ı  kendisine göre tammlama ğ a çalış -
mış tır. Ş iirleri Halk Edebiyat ından çok Divan Edebiyat ına yak ındır. 
Aruz veznini kullanm ış tır. Ancak ş iirleri halk aras ında yaygınlaş mış  
ve çok okunmu ş tur. Divan' ı  1844'de ve 1869 da, 1881 y ılında yurdumuz-
da bas ılmış tır. Ayrıca Bak ıl'de 1926 yılında Divan ının baskı sı  yap ılmış -
tır. Onun Türkçe ve Farsça divanlarmdan ba şka "Mukaddimetu'l-Ha-
kayık" adlı  Türkçe mensur bir eserinden sözedilir Kemal Edip Kürkçü-
oğ lu kendisinde onun " İnsan" adlı  yazma bir risalesi bulunduğunu kay-
detmiş tir5 . Cumhuriyet döneminde Ba şbakanl ık taraf ından Divan ı  
bast ırılmış tır. 

Seyyid Nesimryi, daha sonra yeti ş en ve onun etkisinde kalan Kul 
Nesimi ile karış tırma ınak gerekir. Ord. Prof. Fuat Köprülü'nün de be-
lirttiğ i gibi Seyyid Neslini, kendinden sonrakileri etkileme bak ımından 
çok güçlüdür. 

Nesini ve Varhk Felsefesi 

Nesimi, varl ıkta birlik görmektedir. Bütün nesneleri, insanlar ı  ve 
Tanr ı 'yı  aynı  varlığı n görünüş ü gibi nitelendirmektedir. İ nsan varl ığı n 

4 Ord. Prof. M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyat ı  Tarihi, s. 48-50, 62. İ stanbul 1981; Vasfi 

Mahir Kocatürk, Tekke Ş iiri Antolojisi, s. 72-80, Ankara 1968. 

5 Islânı  Ansiklopedisi, Abdülbaki Gölpınarl ı , Nesimi Maddesi, C. IX, s. 206-207, İ stan-

bul 1964: 

Seyyid Nesimi llivan ı ndan Seemeler, Haz ırlayan: Kemâl Edip Kürkçilo ğ lıı , s. II—XXXII, 

İ stanbul 1973. 

172 



birliğ ine ula şı rsa nesnelerin özünü kavram ış  demektir. Ona göre secde 
edilenle secde eden ayn ı  varlıktır. İ man ile küfr de ayn ı  varlığı n iki gö-

görünüşüdür. Sirk karanl ıktır. Vandet, birlik kap ısıdır. Ruhla ten nas ıl 
birle ş tiyse, ş eriatla tarikat nas ıl aynı  dinin yorumu ise, insan kendini 
bilirse her türlü ikilikden kurtularak Allah'da birli ğe ulaşı r. Varl ık da 
Tanrı 'nın görünüş ünden ba şka bir ş ey değ ildir. Varhkdan perdenin 
kalkmas ıyla kudret ve bekan ın Allah için olduğu anlaşı lır. Her şey yok 
olur. Ancak onun yüzü kal ır. Denize dalan deniz olur. Kendini bilen 
kendinde hakk ı  bulur. İnsan kendisinin nasıl bir cisim ve can oldu ğ unu 
görürse Allah' ın "ol" emrinin sırrına erer. Varlığı n amacını  anlar. Mü'- 
min mü'minin aynasidir. İnsana bakarak varl ığı n zatın görür. Allah 
insana tecelli etmi ş tir. İnsana secde eden yolunu kaybetmez. İnsan ger-
çekte mekans ızdır. Mekans ız olmak demek Hak'da mekân bulmak de-
mektir. Varl ıkda birlik demektir. 

İnsan öncesizde gizli idi. Nihayet bu âleme geldi. Sonsuz ni ş an ım 
bu alemde gösterdi. Karanl ıklara ışı k saçt ı . İnsan Adem biçiminde gö-
rülse de varlığı n özünün tâ kendisidir. Gören de görülen de hep ayn ı  var-
lıktır. Hak her taraf ı  doldurmu ş tur. Her nesne Hak'ta zuhur etmi ş tir. 
Ama bunu görecek göz nerede. Ikilikde kalan ş aşı rır. Gerçek insanhğ a 
ula ş mak için ikiliğ in ortadan kalkmas ı  gerekir. Varl ık kısacası  Allah'- 
dand ır. Allah'lad ır ve Öncesizdir6 . 

Nesimrnin varl ık hakkındaki görüş leri için, ş iirlerinden aş ağı da 
vereceğ imiz parçalar dikkat çekicidir: 

Kiilli yer-ü Gök Hakk oldu mutlak 
Söyler def ü çeng ü ney ene'l-Hak 

Can ile ten oldu bir hakikat 
Birleş ti şeriat-ü tarikat 

Eşya ikilikden oldu hali 
Bak: Ahad oldu layezali 

Ademde tecelli k ıldı  Allah 
Kıl Adem' e secde olma gümrah 

Nesimrnin mekan" lâmekand ır. 
Mekansız aşı kın Hakdır mekan". 

Hakkı  bil, Hakkı  bul, Hakkı  tanı  kim 
Ki Hakdan doludur yedi bahr-ii ber. 

Zuhur eyledi cümle e şyada Hak 
Kanı  bir basiretli aç ık baser 

6 Sevvid Nesimi Divarundan Seç/neler, s. 4, 101, 105, 162, 168, 307. 
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Nesim]: ve İnsan Felsefesi 

Nesimi, mistik bir dü ş ünür olarak insan ın evrende yerini saptama-

ğa çahş mış tır. İ nsanın kendi varlığı ndaki canı  başka deyimle candaki 

bilinci tanımasının her nesneyi de ğ erlendirmede önemli oldu ğunu vur-

gulamış tır. İnsan yarat ıkların en onurlusudur. Bu onur, kendi ashn ı  
tanımas ı  oranında insanda artar. İ nsan çevresine anlam veren, nereden 

gelip nereye gitti ğ ini arayan bir varl ık olarak meydana gelmi ş tir. Ç ıkar 

tutkular ını  yendiğ i oranda, insan ın kendi ashm bulmas ı  kolayla şı r. Tan-

rı 'yı  seven ve kendisine içtenlikle çeki düzen veren kimse, Tanr ı 'dan ayr ı  
gayri olmadığı nın da fark ına varır. İnsan yüksek de ğ erler alan ında kal-

dıkça, barışı  ve dostluğu gönlünde ya ş att ıkça geçici nesneler gözünde 

küçülür, her ş eyde ilahi gerçekleri görür. Böyle bir duruma gelen insan, 

A dem'in önemini daha iyi takdir eder. Meleklere niçin ona secde edilmesi 

hususunda emir verildiğ ini daha iyi anlar. Nesimrye göre insan, ger-

çekte tanr ı lık bir varlıktır. Allah evrende tanr ı  biçiminde görünmüş tür. 

Ancak herkes bunun fark ına yaramaz. Bunu farkedebilmek için gerçe ğ i 

sevmek, a şı k olmak ve naslar ın anla ınlarmı  iyi bilmek gerekir. Ruhu 

temizlenmiş  kimseler Tanrı 'yla insan ın birliğ ini görür ve Tevhid'in s ır-
lar ına erer. 

Görülüyor ki Nesimrnin insan felsefesi, geni ş  ölçüde zaman ındaki 

Vandet-i Vüdid akımlarından etkilenmi ş tir. Özellikle Mansur Hallac' ın, 

Muhyiddin b. Arabrnin, Sadreddin Konevrnin, Mevlana'n ın ve Türk 

mitolojisinde mevcud olan gizli ruhlara inanma töresinin Nesimryi 

etkilediğ ini görmekteyiz. Ancak insan ın değerini Nesimi daha aç ık ve 

daha ayr ınt ılı  olarak ortaya koymaya çal ış mış tır. İnsani anlat ırken baz ı  
tarikatlarda oldu ğu gibi miskince anlay ışı  değ il, co şkun ve itici bir yön-

tem içinde olmu ş tur. Yanan bir volkan gibi görü ş lerini yaymaktan çe-

kinmemiş tir. Tekke ve Medrese kültürünü iyi bilen bir insan olarak in-

sanı  inceden inceye çözümleme ğe çalış mış tır. Onun ba şka varhklardan 

farkl ı  yönünü dile getirmi ş tir. Adeta her varl ığı  insan ın varlığı na bağ -

lamış tır. İ nsan ın Tanrı  önünde hesap veren, nesnelerin özünü kavrayan, 

kendi özünü varhğı ndan ay ıran yönleri ile sonsuzla ş acağı m anlatmağ a 

çalış mış tır. İ nsanın sonsuzla ş mas ı  da ancak tanr ılaşması  ile mümkün-

dür. Fazlullah Hurufrnin görü ş leri genellikle biçim olarak insan ın Tan-

rı 'ya benzediğ i noktas ında toplamrsa da, Nesimi, felsefesinde insan ı  
içerik olarak de ğerlendirmede önem vermi ş tir. Hurufilik, Fazlullah za-

manında adeta bir İ ran dini mahiyeti ta şı dığı  halde, Nesimrnin ş iirlerin-

de Anadolu'ya has bir felsefe halini alm ış tır. Bu nedenle de bir çok mu-

tasavv ıf Türk dü ş ünürünü etkilemi ş tir. 
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Nesimi' ılin insan felsefesi hakk ında aşağı da verece ğ imiz ş iirleri 
konuya biraz daha aç ıklık getirecektir 7 : 

Bu ne ber güzide cand ır ki gezer bu can içinde 
Bu ne kıymeti güherdir ki biter bu kân içinde. 

Bende sığ ar iki cihan, ben bu cihana s ığ mazam 
Gevher-i lâmekân benem kevn-ü mekâna s ığ mazam. 

Arş  ile ferş -ü kaf-ü nun bende bulundu cümle çün 
Kes sözünü uzatma kim ş erh-u beyana sığ mazam 

Surete bah-u maniyi suret içinde tan ı  kim 
Cism ile can benem veli cisme vü cana s ığ mazam. 

Gerçi muhiti a'zamam, Adem admudur ademem 
Dar ile kün-fe-kan benem ben bu mekana s ığ mazam. 

Can ile hem cihan benem, Dehr ile hem zaman benem 
Gör bu latifeyi ki ben dehr-ü zamana s ığ mazam 

Benem ol t ı lsı m-ı  pinhan ki bugün cihana geldim 
Ezdi çu s ır idim ben, ebedi ni ş ana geldim. 

Bu t ı lsımı  çünki ast ı m zülumata nur saçt ım. 
Bu kadar makam ı  geçtim ki bu cism-u cana geldim. 

Suretin ahsen-i takvim, yüzün K ıbleymiş  
Bu söze yok diyenin ad ını  Ş eytan demişem. 

Senden meni kimdir ay ıran sen 
Çün zahir-ii bâtunumde sen sen 

Hak vahid-i lâ ş erike lehdur 
Senlik aradan götür ki men sen. 

Çün zahir-ü halin oldu vahid 
Hem cevher-i 	ayn- ı  ten sen 

Nesimi zaman zaman insan ı  anlat ırken, ta şkın sözler söylemiş , bu 
yüzden de can ını  vermiş tir. Ifadelerinde klasik Islâm anlay ışı nın dışı na 
çıktığı  görülmüş tür. Ancak görü ş lerinde ve izlediğ i yöntemde ısrarhdır 
ve tutarhd ır. Insanın yeryüzüne gelmeden önce ruhsal aç ıdan Tanr ı  
katında olduğunun bilincindedir. İnsan O'na göre bu dünyada gariplik 
çekmektedir. Görünü ş  olarak bu âlem insana yabanc ı  gibidir. Insan ın 

7 Seyyid Nesimi Divamndan Seçmeler, s. 72, 80, 142, 143, 164, 179, 191, 262, 265, 316, 

319, 328. 
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âlemle birlik şuuruna erebilmesi için çile çekmesi gerekir. İ nsan ancak 

a şk yoluyla bu âlemdeki yabanc ılıkdan kurtulur. Nesimi, bu konuyu 

dizelerinde ş öyle canland ırmağ a çalışı r: 

Canumu yand ırdı  ş evkin ey nigar ım kandesin 

Gözlerim nuru, iki alemde varım kandesin 

Firkatın han beni görkim ne mecruh eyledi 

Ey göz-ü nerkis habib-i gül-ü zar ım kandesin 

Ey özünden bihaber gel Hakk ı  tan ı  sended ıı r 

Gir vücudun ş ehrine seyret gör an ı  sendedir 

Kandedür deyü ne sergerdan gezersen zan ilen 

Gezmegil her menzili çün can mekan sendedir. 

Ben ne vech ilen deyem hakk ı  ki senden ayrudur. 

Gün gözümle görmü ş em hakkın niş anı  sendedir. 

Nesimi'de sevgi ve umut: 

Nesimi, ş iirlerinde Tanr ı  aşkını  içli duygularla dile getirmi ş tir. Ona 

göre Tanrı 'ya a şı k olmayan uykudad ır. Aşı k olan Ene'l-Hak "Ben Hak-

kım" s ırrına erer. O zaman a şı k ve ma şuk tevhide ula şı r, bir olur. Tan-

rı 'nın dostu olmak için O'nun yolunda yanmak gerekir. İ nsanların çoğu 

sözle, biçimle uğ raş maktad ır. Dinin özüne ancak a şı klar akıl erdirebilir. 

Gaflet uykusundan uyanmak er ki ş inin iş idir. Ş arap sarho ş larmın top-

lantısında aklı  ba şında olanı  bulmak güçtür. Gerçek yol, manevi sarho ş -

ların yoludur. Ancak çok ki ş i, vefayı  unutmu ş  ve nefsinin oyunca ğı  ol-

muş tur. Ulu kiş ilerin sırrını  arayanlar azd ır. Aşı kların çektiğ i çileyi 

çekmek herkesin i ş i değ ildir. Doğ ru sözlü insanlar inci gibi aranmal ıdır. 
Insanın kalbi hilesiz olmalıdır. İş te böyle olanlar tam dindard ıriar. Aşk 

ve hile bir canda birlikte olamaz. Bu dü şünceleri ifade eden Nesimi 

aşkı  ş iirlerinde ş öyle dile getiriyor: 

Kani gerçekleyin bir Hakka a şı k? 

Kani bir Hakk' ı  görmüş  ehl-i &Mar? 

Işkın gamine eylemi şem gönlümü mesken 

Bir bencileyin mahzen-i esrar kimin var? 

ispat ederem halka ene'l-Hakk ımı  Hakden 

Bir bencileyin a şı k-1 berdâr kimin var? 

Aşkın yüksek alevlerinde yanmak için insan ın kendi varlığı ndan 

geçmesi gerekir. Münkir olanlar Tanr ı 'nın güzelliğ inin farkında olamaz-

lar. Tanrı  katına kendi varl ığı ndan s ıyrılarak varanlar, gerçek a şı klar- 
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dır. Ate şlerde yanmayan O'nun kat ına yükselemez. A şı k iki yüzlülük 

bilmez, haram yemez, şunun bunun dedikodusunda de ğ ildir. Aşı k, ş irke 

gitmez, insan ı  kötülemez, h ırkasiyle öğünmez. Taklitle yetinmez. Vic-

dan özgürlü ğünü yaralamaz. Kendini bilmez ki ş iler â şı klara dil uzat ır. 
Nesimi bu düş üncelerini dile getirdikten sonra bak ınız ne diyor: 

Ey hırka giyen, yol urucu, zahid-i salüs 

Ş irketten arm, h ırkan ı  gel vandete bandur 

Tahkika iren taifeye her kim ula ş maz 

Onun yolu te şkik ile taklid ü gümand ır 

Ey â şı ka kâfir diyen imana gel, uslan 

Kâfir deme â şı klara n'içün ki yaland ır 

Ona göre insan ın var olma amac ında aş kda yanma esast ır. Ancak 

bunu gerçekle ş tirme yolu güçtür. Çok kimse ise güç ve sonsuz olan ı  de-

ğ il, kolay ve geçici olanı  sever. A şkın sırları  sonsuzdur9 : 

Fikr ederem ki yazar ın zerrece a ş k s ırrını  
Bahr midad, a ğ aç kalem, tâs-i felek devât olur. 

Nesimi, kimi tekke mensuplar ı  gibi, tembelliğ i, uyuşukluğu ve tak-

lidi doğ ru bulmamış tır. 0 tasavvufu itici bir yol olarak sunmu ş tur. 

Yanan bir volkan gibi ate ş li ve co şkundur. Faaldir. Ruhu canl ı , duygu-

ları  derindir. At ıhmdan yanad ır. Ona göre insan Kur'ân'a sar ıldıkça 

umut dolu olur. Namaz ında niyaz ında olanlar, Tanr ı 'ya umutla yönde-

bilirler. Allah'tan umut kesmek do ğ ru değ ildir9 : 

Hakdürür, bât ıl değül kim gökten indi dört kitap 

Uçi mensuh oldu, ş imdi hak di-gil Furkan'e sen 

Uyma gaflet uykusuna k ıl namaz ile niyaz 

Elini kaldır yüzün tut rahmet i Rahmân'a sen 

Kesme rahmetten ümidin ger günah ın Kaf ola 

İ re Hakk' ın rahmeti, bir demde yarg ılganesin 

Ey Nesimi dü cihan endiş esinden fariğ  ol 

Sıdk ile bel bağ la daim, Hazret-i Sübhan'e sen 

Nesimi'ye göre insan dünya mal ı  için değ il, kendini tanımak, ruh-

sal özgürlüğüne kavuş mak için çalış malıdır. Böyle olunca insan yüksek 

değerler alan ına yükselir. Gözü kapal ı  olmayanlar, gerçe ğ i arayanlar-
dırlo. 

8 Bak.: Seyyid Nesimi Divan ından Seçmeler, s. 154, 197, 217, 220, 283, 337. 
9 Bak.: Ayn ı  eser, s. 209-211. 
10 Bak.: Ayn ı  eser, s. 323, 341. 
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Dünya vü mülk ü malina aldanma ey melik 
Zira onun metal begayet hakirdir. 
Tozlu cihana silk eteğ in kim bi-aynihi 
Her bi-basar kim oldu mukayyed esirdir 

Nesim; ve Ahlâk Anlay ışı : 

Nesimi ş iirlerinde manevi ar ınmaya ağı rlık vermi ş tir Hikmet, ada-
let, barış , doğ ruluk, insana de ğer verme onun en çok üzerinde durdu ğu 
ilkelerdir. Kur'ân ahlâk ını  sağ lık veren Nesimi, varlığı n birliğ inde gös-
terdiği taşkınlığı  ahlâk sorunlar ında yapmıyor. Ona göre bütün sorun 
insan ın nefsini düzeltmesi ve yola getirmesidir. Nesimi bilgisizli ğ in in-
sanı  günaha sürükleyeceğ i düşüncesindedir. İnsan ne ekerse onu biçer. 
Kötülüğü terkederek iyili ğ e yönelmek hak yolcusunu kurtar ır. Zaman ını  
iyi değerlendiren Allah' ın lütfuna kavu şur. Heva ve hevesine uyan ise 
zararlı  ç ıkar, ceza görür. Ahirete iflas eden bir tacir gibi de ğ il, iyi iş ler 
yapmış  olarak cebi dolu gidilmelidir. A ş ağı lık dünya tutkusuyla sarar ıp 
solanlar, hiç bir zaman arad ığı yla doymaz. Dünyada tutku belâsm ın sonu 
gelmez. Kötü tutkular ı , kıskançlığı  yenenler kurtulu ş a yönelmiş  olur-
lar. Ş eytan'la dostluk yarar vern ıez. H ı zır ile dostluk insana sonsuz 
hayat suyunu içrir. Allah' ın Kur'an'da "Adem'e secde edin" buyru ğunu 
unutmamak gerekir. Kur'ân, ahlâkm en güzelini oinsalara anlatm ış tırli. 

Sonuç: 

Nesimrnin görüş lerinde klasik İ slam anlayışı na aykırı  yanlış  yo-
rumlar ı  vardır. 

Nesimi, kuşkusuz Fazlullah Hurufrnin dü şüncelerinden yararlan-
mış tır. Onun Cavidanname'sini şürlerinde öğmüş tür. K ısacası  Fazlullah 
ona hocalık etmiş tir. Ancak Hurufililğ in Iran milliyetçiliğ ini ve gelenek-
lerini yans ıtan yönleriyle Nesimrnin ş iirleri aras ında farklar vard ı r. 
Neslini bir örgütçü de ğ il, bir filozof karakteri ta şı maktadır. Üstelik 
Fazlullah'tan farkl ı  olarak Türktür. Azeri lehçesiyle yaz ılan divanı  
Anadolu insan ını  da etkilemiş tir. Ş iirlerinde Türk törelerinin ve ahlak 
anlayışı nın etkisi aç ıktır. Anadolu'yu dola ş an Nesimi, Mevlana, Yunus 
Emre ve Muhyiddin Arabi'yle Anadolu'da tohumu at ılan varlığı n birli-
ğ i görüşünü insanı  esas alarak ta şkın dizelerle anlatm ış tır. İnsanın onu-

runu, önemini, tasas ını , yabancılaşmasını  dile getirmiş tir. İnsanın ken-

dini tanımas ı  için neler yapmas ı  gerektiğ ini anlatmış tır. Moğolların zul- 

11 Bak.: Ayni eser, s. 23, 146, 164, 168, 169. 
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münden b ıkmış  Türk boylarına bir co ş ku vermek istemi ş , onları  insan 

olmanın değeri ve evrenin amac ı  hakkında ayd ınlatma ğ a çalış mış tı r. 
Ona göre Tanrı  kat ından kopup "kun" emriyle olu ş an evrene gelen in-

sanda ilahi bir cevher var. Dünyada amaç, bu cevherle hareket etmektir. 

Böyle hareket eden insan, Tanr ı 'da birliğ e ula şı r. Esasen Tanr ı , insan ve 

evren ayn ı  gerçe ğ in değ iş ik görünü ş üdür. Gönlü a şı k, ahlaki temiz, ama-

cı  kendi asl ına dönmek olan insan, tevhidin s ırrına erer. Gözü kapal ı  
olarak yürüyenler, aldan ırlar. 

Nesimi'ye göre insan yeryüzüne temiz olarak gelmi ş tir. Ancak kötü 

tutkular, dünyan ın aldatı cılığı , insanın kendi asl ı nı  tanımas ına birer 

engeldir. Bu engellerden kurtulmak için ş u garip dünyay ı  iyi tanı mak 

ve insanların birliğ ini anlamağ a çalış mak gereklidir. İ nsan olgunla ş tık-

ça özgürlü ğü artar, tasas ı  azalır. 

Nesimi, Türk felsefesinde insan ın evrende yerini ve de ğ erini sistemli 

bir biçimde anlatma ğ a çalış an en önemli dü şünürlerden biridir. Her ne 

kadar klasik İ slam anlayışı ma dışı na çıkmış sa da dü şüncelerini İ slami 

kavramlarla anlatm ış tır. Medrese gelene ğ inden farkl ı  düş üncelerle dolu 

olması  ve siyasi yönü olan Hurufili ğ in etkisinde kalmas ı  onun hayat ına 

mal olmu ş tur. 

179 



SIMAVNA KADISIOĞ LU Ş EYH BEDRETTIN 

Bedrettin Mahmut H. 760 /M. 1358'de Simavna'da do ğ du. O, Gazi 
İ srail'in büyük oğ ludur. Bu zat Selçuklu sidabsinden idi. Bedrettin'in 
anası  isiamla ş mış  bir Yunanl ı  idi ve Melek ad ını  almış tı . Bedrettin bir 
ara Bursa'ya gitti. 1381 y ı lından önce zaman ının mantık ve astronomi 
bilimlerini Konya'da ö ğ renmiş ti Özellikle bu alanlarda Feyzullah adli 
bir zattan yararlanm ış tı . Bir ara Kudüs'e gitti. İ bn Askalani'nin (bu 
Ibn Hacer al-Askalani de ğ il) yan ında çalış t ı . Kahire'ye gitti. Orada 
doktor Hac ı  Paşa'dan ve dü şünür hukukçu Ali b. Muhammed as-Seyyid 
aş -Ş erif al-Curcani'den ve Abdullatif'den dersler ald ı . 1383'e doğ ru Mek-
ke'yi ziyaret etti. Yeniden Kahire'ye döndü. Memluk Sultan' Barkuk-' 
un sevgisini kazand ı . Memluk sarayında tanınmış  mutasavvıf Ş eyh 
Huseyin Ahlati ile tan ış tı . Böylece eskiden kar şı  koyduğu tasavvuf yo-
lunu seçti. Bir kaç y ıl sonra Tebriz'e gitti (1402-1403). Orada Timur-
leng'le tan ış tı . Timurleng onu Anadolu'ya götürmek istediyse de kaçt ı  
ve tekrar Kahire'de görüldü. O s ıralarda ölen Ş eyhi Hüseyin Ahlatrnin 
halifesi oldu. Kimi yanda şlariyle anlaşamayarak Anadolu ve Rumeli 
dolaylarında dola ş mak üzere yola ç ıktı . Konya ve Germiyan beylerinin 
sevgisini kazand ı . Hacı  Bayram Veli'nin e ğ itimine de emek harcad ı . 
Daha sonra isyanc ı  bir tutum içine girdi. Mal ortakl ığı  felsefesini benim-
sedi. Muhyiddin b. Arabi'nin felsefesini geli ş tirdi. Yoksul ki ş ilerin hak-
larını  savunduğu için Anadolu'da pek çok yanda§ buldu. H ıristiyanlarm 
sevgisini kazand ı . Sonra Edirne'ye yerle ş ti. Orada yedi yıl yalnı zlık içinde 
bir hayat sürdü. Kendini bilime verdi. 1410'da istememesine kar şı n Os-
manlılardan Musa Çelebi'nin Kazaskeri oldu (askeri kad ı). Mehmet 
I'in Çamurlu dolaylar ında zafer kazanmas ı  üzerine Iznik'e gitti. Orada 
kitap yazd ı  ve dersler verdi. Ak şemsettin'in bir kaç y ıl ondan ders al-
dığı  söylenir. Börklüce Mustafa ile toplumcu görü ş lerde uyuş tu. 1416 
yıllarında isyanc ı  hareketlerin ideolojik önderi oldu. Börklüce Mustafa 

ve Torlak H ıl Kemal Osmanhlara kar şı  koydu. Başlangıçta azımsanmı -
yacak biçimde ba ş arılı  oldular. Bedrettin, Iznik'e ve sonra da Rumeli'ye 
gitti. Sinop Prens'ine yard ı m etmek istedi. Ancak Osmanl ılar, Anadolu 

180 



ve 1tumeli'deki Bedrettin yanl ı s ı  isyanc ı lar,. yendi. Bedrettin Serez'de 

yakalandı . 1420'de Mehmet I'in bilginlerden ald ığı  fetva sonucunda 

asıldı . Anadolu'da etkisi önemli oldu. Kanuni Süleyman zaman ında bile 

yandaş ları  vardı . Bedrettin'in öldürülmesinden sonra müritlerinin bir 

bölümü Safevilerin ülkesine gitti. Bir bölümü de Bekta ş iler aras ına ka-

rış tı . Üç oğ lunun adı  bilinmektedir: Ahmet, İ smail ve Mustafa. Ismailin 

oğ lu Halil onun biyo ğ rafisini yazd ı . Bedrettin 50 kadar yap ıt yazmış tır. 
Yap ıtlarının çoğu hukukla ilgilidir. Felsefe ve tasavvufla ilgili yap ıt-
larının başı nda Varidat gelir I. Bu yap ıt onun sohbetlerinde aç ıkladığı  

sorunları  içerir. Tasavvufa dair eserleri aras ında Fustis al-Hikem'in yo-

rumu ve Masarrat al-Kuilıb adli bir yap ıt da vard ır. Ayrıca Kur'an' ı  
yorumlayan Nur al-Kulub adl ı  bir yap ıt da yazmış tır. Gramer bilimiyle 

ilgili Ukud al-Cevahir ile Cara ğ  al-Futilh vard ır. Ş eyh Bedrettin'in F ı -

kıh ve dinle ilgili Câmi al-Fusâleyn ve Letâif al-I ş ârât adl ı  eserleri de 

tanınmış tır. Letaif'in bir tür aç ıklamas ı  olan at-Teshil adl ı  yapıt ı  da 

önemlidir. 

Felsefesi: 

Bedrettin'e göre salt varl ık birdir. Onun bu alandaki görü şü Vah-

det-i Vüelit (varlığı n birliğ i) kuram ını  and ırmaktad ır. Ancak Bedret-

tin'in kuramına Vandet-i Mevcut (var olmu şun birliğ i) demek daha uy-

gun olur. Bu kuramda var edilmi ş  olanların birliğ i söz konusudur. Dü-

ş ünürümüze göre Tanr ı  görünmeyi dilemiş  ve onun zat ından zorunlu 

olarak varl ık doğ muş tur. Var olan her ş ey onun niteliğ i ve biçimidir. 

Tanrı  her ş eydedir. Her ş ey de Ondad ır. Varhklarm birbirlerine kar şı t 

gibi görünü şü birtak ım derecelerin gere ğ idir. Bu durum görecelidir. 
İ nsanın organlar ı  hep birlikte nas ıl insanı  meydana getiriyorsa bütün 

varlıklar da Tanr ı 'dan ibarettir. Varl ıkta Tanrı 'dan ba şka bir ş ey yok-

tur. Tanr ının Zat ı  bilinemez ama birtak ım biçimler görünür ve bilinir 
Bu bakı mdan her varl ıkta Tanrı 'l ık söz konusudur. Her varl ık ben Tan-

rı 'yım diyebilir. Ancak biçim bak ımından varlık Hak'tan yani Tanr ı 'dan 

ayrı  sayı lır. Salt varl ık zatı  bakımından varlığı  zorunlu oland ır. Biçim 

bakımından ise mümkindir ve hayal gibidir. 

Bedrettin'e göre salt varl ıkta birlikte evren mevcuttur. Salt varl ık 

Zatı 'nın zorunlu olmas ı  dolayısıyle gerçekle ş miş tir. Evren salt varl ığ a 

nisbetle hâdis yani sonradan olma say ılsa da salt varl ıkta beraber mev-

cut olduğundan öncesizdir. Varl ığı n önüne ön yoktur. Ayn ı  zamanda 

1 Bak: H.J. Kissling, Bedrettin b. Kad ı  Simavna, Eneyelopie de 'Islam, Nouvelle Edition, 

C. L, S. 893-894, Paris 1960. 
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sonras ızdır. K ıyametin kopmas ı  söz konusu değ ildir. K ıyamet ölüm 

demektir. Onun bu felsefesinde Aristo'dan beri söylenen evrenin önce-
sizliğ i  izleri görülmektedir. 

ş eyh Bedrettin özgürlük sorunu üzerinde de durmu ş tur. Ona göre 
Tanrı 'n ın irade ve seçimi salt dile ğ ine göre dü şünülemez. Tanrı  bir ş eyi 
isterse yapar, isterse yapmaz denemez. Gerçekte Tanr ı  bir ş eyi o ş eyin 
yeteneğ i ne ise öyle diler. Ba ş ka bir ş ey dilemez. E ğ er kelaincılar gibi 
Allah dilediğ ini yapar denirse zalimin zülmünü, inkarc ının inkarım da 
diler ç ıkar Demek ki Bedrettin özgürlük konusunu bilmenin bilinen tabi 
oluşu gibi anlamış tır. Ona göre Tanr ı  seçimde özgür bir yarat ı cı  değ il, 
zatiyle varl ığı  zorunlu olan bir varl ıktır. Her ş eyi o ş eyin yetene ğ ine 

göre var eden Tanr ı 'nın irade ve özgürlü ğü, bir ş eyin yetenek ve isti-
dad ına ba ğ lı dır2 . 

Ruh Anlayışı : 

İ nsanlar ın bedenleri evvelce melekât âleminde idi. Sonra yo ğun-
laş arak biçimler meydana geldi. Biçimler kalk ınca yine lâtif bir duruma 
döner. Yalnız orta ğı  olmayan Yüce Tanr ı  kalır. Bedeni düzgün hale ge-
tirince ruhu üfürmü ş tür. Bu, maddede yetenek meydana gelince hayat 
bulma biçiminde olmu ş tur. İnsan ruhu ya ş ayışı n aynı  demek olan nefs-i 

nat ıkad ır. Ruh bir yetenek dolay ısiyle bedene üflenmiş tir. Bu aç ıdan 
ruh bedenden sonrad ır. Bedrettin'e göre ruh bir aç ıdan da bedenden önce 

misal âleminde mevcut olan bir cevherdir. Bedenin davran ış larını  mey-
dana getiren bu cevherdir. Biçimin bozulmas ıyle bu cevher bozulmaz. 
Ancak biçimsiz meydana gelmesi de mümkün olmad ığı ndan ona her an 
bir biçim gerekir 3 . 

Görülüyor ki Bedrettin'in ruh anlay ışı nda çelişkiler vardır. 

Öldükten Sonra Dirilme: 

Öldükten sonra bedenler dirilmezler. Da ğı lan biçimler yeniden 

meydana gelmezler. Ancak yeryüzünde insan cinsi tükense yine insan 
türünün yarat ılmas ı  olanaklıdır. Ölü bedenlerin yeniden dirilmesi ve 
kıyamet kopmas ı  söz konusu de ğ ildir. Var olu ş  ve dağı lış  âlemleri ön-

cesiz ve sonras ızdırlar. Dünya ile ahiret görecelidir. Görünen biçimler 

2 Bak: Abdulbaki Gölp ınarl ı , Simavna Kad ı sıoğ lu Ş eyh Bedrettin, S. 31-32, Eti Yay ın-

ları  1466: Bilal Dindar, Ş eyh Bedrettin et ses Varidat. S. 47-67, Paris 1975 (Bas ı lmamış  doktora 

t ezi). 

3 Bak: Ş erefettin Yaltkaya, İ slam Ansiklopedisi, C. II, S. 445, Bedrettin Simavni maddesi, 

İ stanbul 1961; Abdulbaki Gölp ı narlı , Anılan Yapıt, S. 32. 
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geçici dünyad ı r. İ ç âl.em yok olm ı yan âhirettir, dünya ve öteki âlem 

öncesizdir ve sonsuzdur. Dünya mülk âlemidir. Yani görünen madde 

âlemidir. Melekfit ise görünmeyen âlemdir. Ancak bu âlemle varl ığı nı  
sürdüren kuvve âlemidir. Salt varl ık, etkileme bak ımından Tanrı , etki-

lenme bakımından âlemdir. 

Melek-Cennet-Cehennem ve Peygamberlik: 

insanı  Tanrı 'ya yakla ş t ıran her ş ey melektir. Kötülü ğe götüren 

her ş ey ise Ş eytandır. Iyiliğ e yöneltici güçler mele ğ i, kötülüğ e yöneltici 

güçler ise Ş eytanı  simgeler. Tanrı 'dan yüz çeviren ki ş i Ş eytân'dır. 
Bu demektir ki böyle bir ki ş i ş ehvetin ve kötü güçlerin buyru ğundad ır. 
Özgeci değ ildir. Melek, Ş eytan ve Cinlerin meydana geli ş i insan hayalinde 

oluş an biçimlerdir. Bu demektir ki bu varl ıklar ın ayrı  birer vücudu yok-

tur. Bunlar dü şsel varlıklard ır. 

Cennet ve Cehennem melek ılt âlemindedir. Cennet'teki huriler, 

köşkler, nehirler ve türlü nimetler birer semboldürler. Bir tak ım kavram-

ramlarla anlat ılara ate ş , azab ı  simgeler. Öteki varl ıklar da temsilidir. 

Peygamberler, çocuklar ı  iyiliğe yönelten velilere benzerler. Ancak ço-

cukların babaları  yalan söyleyebilirler, Peygamberlerse yalan söyle-

mezler. Bedrettin'in kimi yanda ş ları  onun peygamberliğ ine inanmış tır. 
Tanrı 'dan ba şka varlık tanımayan kiş i, gerçeğ i bulmuş  demektir. Ki ş isel 

tutkulardan s ıyrılan kimse, sonras ız varhğ a ulaşı r. Zikirler, dualar kal-

bin Hakka yönelmesi içindir. Kültürsüzlerin tapmmas ı  Mete uymak 

içindir. Bunlar Ş eriatı  korumağ a çalışı rlar. Ibadetin amac ı  kulu Hakka 
kavuş turmak olmalı dır. 

İ nsan yer yüzünde Tanr ı 'n ın bir emanetidir. İnsan Tanrı 'nın hali-

fesidir. Tanrı 'nın güzelliğ i ve yüceliğ i insanda meydana gelmi ş tir. Salt 
varlık yücelikleri ve ululuklar ı  insandan ba şka mertebelerde ortaya ç ı -

k armamış tır4  

Ş eyh Bedrettin, her insan ın hastan ın doktora ba ğ lanışı  gibi bir mür-

ş ide bağ lanmasını  da öngörmü ş tür. İnsan dünyan ın Hak'tan alıkoyan 
engellerini aşmalıdır. Dünyaya yüz çevirmesini bilmelidir. Tam gerçe ğ e 
ulaş an kiş i herkesin aklına göre gerçeğ i anlat ır. Bu nedenle gerçeğ i ay-
r ımlı  anlatışı  onun için bir özür say ılmaz. Tanrı  yolunda akılla değ il, 
nefsi ar ıtmakla ve peygamberlere uymakla yol al ını r. 

4 Bak: Mehmet Ş erafettin, Simavna Kad ısı  oğ lu Ş eyh Bedrettin, S. 29-40, İ st. 1924; 

Mehmet Şerafettin, Simavna Kad ın Oğ lu Ş eyh Bedrettin'e Dair Bir Kitap, Türkiyat Mecmuas ı , 

C. III. içinde, S. 233-256, İ stanbul 1935, 

183 



Bedrettin kendine uyulmas ı  için kimi kez ak ıl yolunu yermekle 
beraber nasların yorumlamasında akla baş vurarak çelişkiye düş müş tür. 
Bedrettin riiya ve keramete de önem verir. Kendisinin keramet sahibi 
olduğunu ileri sürer. Gayb bilimlerini bildiğ ini iddia eder. Bir kimsenin 
yüzünü düşününce, o kimsenin bir süre sonra yan ına geldiğ ini söyler. 
Ölü bir pervaneyi diriltti ğ ini ifade etmiş tir. 

Doğ aldır ki onun bu iddialarını  bilimsel aç ıdan kabul etmeğ e olanak 
yoktur. Onun Mehdilik iddias ında olduğu da bilinmektedir. İş te bu inanç-
lad ır ki zamanının sahibi olduğunu ileri sürmü ştür. Osmanhlara isyan 
etmekten çekinmemi ş tir. Bir yandan da halk kitleleri ıı i etkilemiş tir. 
Hatta kimi H ıristiyan ve Yahudileri de kendisine ba ğ lamas ını  bilmiş tir. 

Bugün bile Rumeli'de Bedrettin oca ğı  vardır. Bedrettin oca ğı ndan olan-
lar onun ölmediğ ine inanmakta ve bir gün gelmesini beklemektedirler. 
Bedrettin Varidat' ında Ş iîliğ e yönelmemiştir. Aksine Ebubekr'i sayg ı  
ile anmış tır. Bununla birlikte Iran Ş iileri aras ında da Bedrettin'e sayg ı  
doğ muş tur. Herhalde medresenin ho ş  görmediğ i Bedrettin'i, (fetvalar ın 
lânetlediğ i Bedrettin'i) ve davas ını  inançla savunan Bedrettin'i kimi 
Ali taraftarları  benimsemiş tir. Böylece de Ali'ye ba ğ lananlar aras ında 
bir Bedrettin oca ğı  doğmuş tur. Bedrettin'i lânetleyenler oldu ğu gibi 
yüceltenler de pek çoktur. Ş eyhülislâm Ebussuud'un babas ı  
Muhyiddin Muhammed (öl. 1516) da Bedrettin'e büyük sayg ı  gösteren-
lerdendir5 . 

Ş eyh Bedrettin Türk dü şünce tarihinde önemli bir yer tutar. Özel-
likle haksı zlığ a uğrayanların haklarını  savunmuş  ve sosyal adaletin 

gerçekle ş mesine çal ış mış tır. Tapınma da semaya, musikiye ve içkiye 
yer vermiş tir. Naslar ı  alabildiğ ine yorumlayarak özel bir ekol kurmuş -

tur. Dini aç ıdan yanılgıları  çoktur. Islâmm genel çizgileri aç ı sından ele ş -
tirilecek çok yönleri vard ır. Yaş adığı  çağ da toplumu etkilemi ş , saraylar-
da saygı  görmüş , ordular kuracak kadar güç kazanm ış tır. İ fadelerinden 

anla şı ldığ ma göre kendisini bir Tanr ı  elçisi gibi tan ıtmak istemiş tir. 
Dinler aras ındaki ayrımı  kaldırmayı  ve yer yüzünde yeni bir düzen kur-
mayı  amaçlamış tır. Kadın hariç, öteki hususlarda ortakl ığı  önermiş tir. 

Herkes, herkesin malma ortak olmalı dır demi ştir. Bir çe ş it sosyalizmi 

uygulamak istemi ştir. H ıristiyan, Yahudi ve Müslümana ayn ı  gözle 

bakmayı  önermiş tir. Hıristiyan rahipler gibi aç durarak ve Tanr ı 'yı  
anarak gönül âlemini zenginle ş tirmeğ e çalış mış tı r6 . 

Bedrettin bütün bu dü şünceleriyle 15. yüzyıl da oldukça özgün bir 
düşünürdür. Ancak Islami açı dan yanılgılara düş müş tür. 

5 Bak: Abdülbaki Gölp ınarlı , Anı lan Yapıt, S. 34-43. 
6 Bak: Mehmet Ş erefeddin, Simavna Kad ı sıoğ lu Ş eyh Bedreddin, S. 65-69. 
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ERZURUMLU IBRAHIM HAKK İ  

Hayatı  ve Yapıtları : 

İbrahim Hakkı  18.5.1703 de Hasankale'de do ğmuş tur. Dedesi 
Dursun Mehmet oğ lu Molla Bekir'dir. Babas ının ad ı  Osman'dır. İbrahim 
Hakkı , babası  Osman'dan, Sar ı  Gümrükçü Dervi ş  Efendi'den ve manevi 
önderi İ smail Fakirullah'dan dersler ald ı . Bu sonuncu kiş i, babası  Os-
man Efendi'nin de manevi önderi olmu ş tur. Bir ara Tillo'ya gitti. 
Müftü Haz ık Efendi'den farsça dersler ald ı . Erzurum'da Habib Efendi 
Camiinde imaml ı k yaptı . 1738 de Mekke'ye gidip Kâbey'i ziyaret etti. 
1742 de Hasankale'de ya ş amını  sürdürmeğe baladı . 1947 de Sultan'm 
emriyle Abdurrahman Gazi Vakfı 'nın defterdarh ğma atandı . 1752 de 
oğlu ve Sarı  Gümrükçü Derviş  Efendi'yle birlikte Istanbul'a gitti. I. 
Sultan Mahmut ona Kütüphane-i Hümayun'dan yararlanma izni verdi. 
Birçok ara ş tırma ve incelemeler yapt ı . Arapça, farsça, astronomi ve 
genel kültür aç ısından güçlü olan İbrahim Hakk ı , 1753 de Erzurum'a 
döndü. 1754 yılından sonra birçok yap ıt yazdı . 1755 de yeniden Istan-
bul'a gitti. Üç kez hac görevini yapan İ brahim Hakkı  hayat ımı' son 
aşamasını  Tillo bucağmda geçirdi. 22 haziran 1780 de Aydmlar'da 
öldü. Tillo'da toprağa verilmiş tir. Onun Nak şbendi, Üveysi ve en çok 
da Kadiri olduğu söylenmiş tir. Ancak kendisi Nak şbendiliğ i öğ müş tür. 
Bundan onun Nak ş bendiliğe bağ lı  olduğu ç ıkarılmaktadır. Ekolünün 
türü ne olursa olsun, o devrin bir mutasavv ıfı , güçlü bir bilgin ve yorul-
maz bir ara ş tırmac ıdır. Çağı nın felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi, astro-
nomisi ve din anlayışı  açısından eserleri dikkati çekmektedirl. 

İ brahim Hakk ı 'nın büyük ya da küçük elli dört eseri oldu ğu söylen-
mektedir. Kuşkusuz onun en büyük eseri Marifetname'dir. Divan' ı , 
ş iirleriıı i içermekte olup bir kaç kez bas ılmış tır. Ş iirleri güçlü değ ildir*. 

1 Bak. İ brahim Hakkı , Marifetname, s. 10-11, Osmanl ıcadan sadeleştiren: Faruk Meyan, 

İ stanbul 1981; Dr. Hayrani Alt ıntaş , Marifetname'de Tasavvuf, s. 25-33, İ stanbul 1981; İ smet 

Binark — Nejat '4;fercioglu, Erzur ıunlu İbrahim Hakkı  Bibliyografyası , s. 5-8, Ankara 1977. 

* İbrahim lrakk ı  Hz. Divanı , sadele ş tiren: Turgut Ulusoy, İstanbul 1974. 
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Türkçe, Arapça ve Farsça yaz ılmış  olan İ rfaniye adl ı  eseri be ş yüz say-

faya yakmd ır. Eserin başı  Arapça, ortas ı  Farsça, son bölümleri ise Türk-
çe'dir İnsanın kendini tan ımasıyla ilgili dini açıklamalar içeren eser, 
yazarın bazı  varislerinde yazma halinde bulunmaktad ır. İnsaniye, gerek 

yazarın ve gerekse ba şka ş airlerin baz ı  ş iirlerini içermekte olup yazma 
halindedir. Mecmuatu'l-Meani, dini konular ı  aydınlatan bir eserdir. 
Bu eser, yazar ın çe ş itli risalelerini içermektedir. Kenzu'l-Futuh'da Arap 
ve Farsça ahlaki ve tasavvuf' ş iirler yer almaktadır. 

İbrahim Hakkı 'nın şu küçük eserleri de vard ır: Menazil-i Kamer, 
Ihtiyar ul-Kamer ve Kurrânâme astronomi ile ilgilidir. Rub ul-Müceyyeb 
de coğ rafi bir aletin kullan ı lışı nı  anlatmaktad ır. Tertibu'l-Ulum, Mahzen 
ul-Esrar, Lubb. ul-Kutub, Mur ş id ul-Muteehhilin, Tecvid, Muntehe-
bat- ı  Manzume, Mecmua-i Mekatib gibi küçük kitaplar ı  da bilinmek-
tedir. Vuslatname, Şükranname ve İkbalname onun tasavvuf! ş iirlerini 

içermektedir. İ stihrac- ı  imal-i Felekiyye astronomi aç ı sından önemlidir. 
Ayrıca Manzume-i Avamil, Lubb ul-Lubb ve Sırr us-S ır gibi risaleleri 

de vardır2. Belirtmek gerekir ki İ brahim Hakkı 'nın bir çok risalesi ve 
felsefesi Marifetname içinde yer alm ış tır. İ brahim Hakkı 'mn yap ıtları -
nın tasnifi yazarlara göre de ğ işmiş tir. Onun Sefine-i Nuh adl ı  yapıtına 
dayanarak eserleri ş öyle sıralanmış tır: 

1—Balı Mame (1754). 

2—Marifetname (1756). 

3— İ rfaniye (1760). 

4— İ nsaniye (1762). 

5—Mecmuat ul-Maani (1764). 

6—Tuhfet ul-Kiram (1766). 

7—Meş arık , ve Yi.sıh (1771). 

8—Sefine-i Nuh (1773). 

9—Kenz ul-Fütuh (1774). 

10—Definet ur-Ruh (1775). 

11— Ruh uş -Ş üruh (1776). 

12—Ülfet ul-Enâm (1776). 

13—Urvet ul-Islam (1777). 

2 Bak. Dr. Hayran ı  Altınta ş , Marifetname'de Tasavvuf, s. 35-41. D ı ralim Hakk ı , Mari-

fetname, s. 10-11. 
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14- Heyet ı ll- İ slâm (1777). 

Hediyyet ni-Arif'in yazar ı  İ smail Fehmi Pa ş a ise İ brahim Hakkı 'nm 

ş u eserlerinden söz etmektedir: 

1—al-A'mâl ul-Felekiye. 

2— İ kbalname. 

3—Ülfet ul-Enâm. 

4— ilâhiname. 

5— al- İ nsan ul-Kâmil. 

6— Tuhfet ul-Kirâm. 

7—Tezkiret ul-Ahbab. 

8—Cila ul-Kulüb. 

9—Tertib 

10— Husnu'l-Arifin Min Fiten iz-Zaman fi Kull il-Ân. 

11—Divân. 

12— Râznâme. 

13—ar-Risalet ıd-trfaniye. 

14—ar-Risâlet ul- İnsaniye. 

15—Sefinet un-Nüh Mil Varidat 

16— Ş ükürname. 

17— Urvet ul- İ slâm. 

18—Kut- ı  Can 

19— Kitab ul-Âlem. 

20— Kelimetu Fakirullah. 

21— Kenz ul-Fütüh. 

22— al-Lubb. 

23— al-Lubab. 

24— Mecmuat ul-Vandaniyye fi Marifet in-Nefs ar-Rabbaniye. 

25— Mir'ât ul-Kevneyn. 

26— Murş id ul-Müteehhilin. 

27— Marifetnâme. 
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28— Muntehebât. 

29— Nuhbet ul-Kirâm. 

30— Nüş -i Can. 

31—Vuslatnâme. 

32— al-Hey'et ul-islâmiye. 

Bursal ı  Mehmet Tahir, Osmanl ı  Müellifleri'nde onun 39, İ brahim 
Hakkfrun Torunu Celâlettin Toprak ise dedesinin 54 eserinden sözet-
mektedir**. 

İbrahim Hakk ı  ve Yöntemi: 

Düşünürümüz İ slam Dininin savunucusudur. Marifetnâme'de Al-
lah'ın hikmetleriyle ilgili bir çok âyeti yazd ıktan sonra evrenin yarat ıhşı  
ve düzeni hakk ında bir çok söylentiye yer vermi ş tir. Bu söylentileri 
tefsir ve hadis bilginlerine dayand ırarak gerçek gibi sunmu ş tur. Sözgeli-
mi "Yüce Allah deniz içinde güne ş  için üç yüz altm ış  kulplu elmastan 
bir araba yarat ıp üzerine güneş i koymuş tur" 3 , sözü ona aittir. Onun 
bu gibi evrenin olu ş uyla ilgili hikâyelere inanılması  gerektiğ ini vur-
gulaması  da düşündürücüdür. Ayr ıca insan karakterinin beden yap ı sına 
bağ lı  olduğu hakkındaki ş iirleri gerçeğe uymaz4. 

Ancak İbrahim Hakk ı , ünlü eseri Marifetnâme'nin daha sonraki 
sayfalarında söylentilerden çok sa ğ lam kaynaklara yönelmi ş tir. Bununla 
birlikte seks ve tıp konusunda oldu ğu gibi zaman zaman İ slâmiyet'in  
özünde olmayan hurafelere de yer vermi ş tir. Tasavvuf! bir yöntem 
izleyen İbrahim Hakk ı , astronomi ve psikoloji bilimlerinde güçlü bir 
bilgindir. Onun İ slâm felsefesi aç ı sından da düşünce tarihimizde önemli 
bir yeri vard ır. Bize öyle geliyor ki onun söylentilere yer vermesi ça ğı nın 

ve çevresinin inançlar ıyla çatış mamak içindir. Gerçekte felsefe yapt ığ i 
ifadelerinde önemli ve islâmiyeti yüceltici dü ş ünceler ortaya koymu ş -

tur. 

Ibrahim Hakkı  ve Yaratma: 

Yüce Allah bilinmeyi dileyince ruhlar ve cisimler âlemini yarat-
mış tır. Ancak her nesneyi s ıra ve düzen içinde meydana getirmi ş tir. 
İ lkin ışı klı  ye ş il bir eevher yaratm ış tır. Bu büyük cevhere, ilk cevher, 

** Ismet Binark-Nejat Sefereioklu. Erzurumlu İ brahim Hakkı  Bibl., s. 9-16. 
3 Bak. Marifetname, s. 39. 
4 Bak. Marifetname, s. 52, 329-338. 
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Hz. Muhammed'in ışığı , Levh-i Mahfuz ya da külli ak ıl (tümel ak ıl) 
adları  verilir. İ lk akıldan külli nefs (tümel nefsi) yaratm ış tır. Sonra da 
meleklerin, peygamberlerin, velilerin, ibadet eden varl ıkların, inanırların, 

inkarcılarm, cinlerin, şeytanların, hayvanlar ın ve bitkilerin ruhlarm ı  
var etmiş tir. Ruhlar âlemiyle meleldıt alemi tamamlanm ış tır. Bu ile-

min en yükseğ ine gayb, lâhut ya da ceberat alemi denir. Ortas ına ruh-
lar, manalar ya da emr alemi denir. Alemin en a ş ağı sına yani cisme 

yak ın olan yanına ise miicerredat, berzah ya da misal alemi ad ı  verilir. 

Yüce Allah bir süre sonra öncesiz iradesiyle ilk cevhere sevgiyle 
bakmış  ve böylece cisimler âlemini yaratm ış tır. En büyük ar ş  böyle var 
olmuş tur. Onun alt ında da Kürsi, Cennet, Cehennem, yedi kat gökler, 
dört unsur (ate ş , hava, su, toprak) yer alm ış tır. En büyük ar ş tan en 
alçak yere de ğ in, yaratma düzeni bu biçimde tamamlanmış tır. En yüksek 
arş  ve sonra olanlar ın hepsi Mülk Aleminden ibarettir. Bu âlemin en 

üstüne yüksek âlem, âhiret alemi ve beka alemi denir. Ortas ına ecsam- ı  
esiriyye alemi, felekler alemi ve gökler alemi denir. En alt yan ına ise 
unsurlar alemi, süfli âlem, cisimler alemi ya da dünya alemi ad ı  verilir. 

İbrahim Hakkı , kimi zaman akla uymayan söylentileri de dikkate 
alarak bilgi vermi ştir. Bazan da Kur'an ve hadislere dayanarak güzel 
yorumlar yapm ış tır. 

Yüce Allah evreni alt ı  günde yaratm ış tır. Yaratma iş ine Pazar günü 
baş lamış , Cuma günü bitirmiş tir. Evrenin alt ı  günde yarat ıldığı na dair 
Kur'ân'da da kan ıt vardır. "Gökleri, yeri ve ikisi aras ında olanları  altı  
günde yaratt ık"5  ayeti dikkati çekicidir. Ancak İ brahim Hakk ı  yorum-
larına devam ederek Ar ş ' ın çevresini k ırmı zı  yakutun sard ığı nı , bütün 

yarat ıkların biçim ve niteliklerinin burada yer ald ığı nı  ve meleklerin 
kıblesinin Arş  olduğunu yaz ıyor. Arş 'ın dört direğ i olup direklerin ayak-
larının yerin alt ına vardığı nı  kaydediyor. 

Saf saf meleklerin ötesinde büyük bir y ıla= bulunduğunu, bu yıla-
nın başı  kuyruğu üzerine gelmek üzere en yüksek Ar şı  çevrelediğ ini ileri 
sürüyor. Bu sar ı  planın sesinin meleklere korku verdiğ ini iddia ediyor6 . 
Bununla birlikte bu bilgileri verdi ğ i bölümün sonunda ş öyle söylüyor: 
"Buraya kadar yaz ılanların hepsi din i ş lerinden olduğundan hepsini 
yakin üzere doğ rulamak ve onlara güvenerek inanmam ız gerekir. Bun-
ları  akli kanıtlarla kar şı laş tırmak caiz de ğ ildir. İnsan aklı  bunları  kav-
ramaktan acizdir". 

5 Bak. Kaf süresi, 'ayet: 38. 

6 Bak. Marifetnürne, s. 29-30. 

189 



İbrahim Hakkı , genellikle hurafe türünden olan bu bilgileri gariptir 
ki tefsir ve hadis bilginleri ad ına vermiş tir. "Ünlü Marifetname'nin son-
raki değ iş ik bölümlerinde ise daha çok dü şünür ve fen bilginleri ad ına 
fikir yürütmü ş tür. Bu gibi ifadeleri ço ğu kez daha tutarl ıdır. 

Allah'ın Varlığı : 

Hiç bir nesne yokken Allah vard ı . Evreni ve öteki yarat ıklar' Allah 
yaratt ı . "Yüce Allah gökleri ve yeri hak ile, hikmet ile yaratt ı . Sizi en 
güzel biçimde nitelendirdi. Sonunda yine ona döneceksiniz" 7  ayeti 
yaratmay ı  açıkça belirtmektedir. Allah varl ığı  zorunlu olan (Vacib ul-
Vücud) bir varl ıktır. Onun dışı ndaki varlıklar ise onun gücü ve dile-
mesiyle var olmuş lar ve varl ıklarını  sürdürmektedirler. Allah'tan ba şka 
her varlık mümkin ül-vücûddur. Yani varl ığı  ve yokluğu ihtimal içinde 
olan varlıktır. Mümkin varlıklar, var olabilmek için ba şkasına muhtaç-
tırlar. Yok olmayacak tek varl ık Yüce Al]ah'tır. Nitekim Kur'an'da 
"Her nesne yok olacak, ancak Yüce Allah' ın zatı  devamlı  kalacaktır. Hü-
küm onundur. Ahirette hepiniz Ona döndürülürsünüz" 8  ayeti vard ı r. 
Düşünen kimseler, Allah' ın varlığı nm bilincine varmakta ba ş arılı  olur-
lar. Kur'ân'daki şu ayetler de konuya ışı k tutmaktad ır: "Biz onlara 
gücümüze kamt olan delillerimizi yerin ufuklar ında ve kendi nefslerin-
de gösteririz. Böylece onlar Kur'an', Resul ya da tevhidin hak oldu ğunu 
kavrarlar"9. "İmanlarında sağ lamlık olanlar için yeryüzünde ve kendi 
nefslerinizde Yüce Allah' ın gücüne ve birli ğ ine kan ıtlar vard ır. Dikkatle 
bakıp düşünmez misiniz ?" 10  

Varlıklar ve Dereceleri: 

İbrahim Hakkı 'nın varlıkların derecelerini anlatmas ı  ş öyle özet-
lenebilir: 

Tanrı  dışı ndaki varhklar, varl ığı  mümkin olanlardır. Mümkin var-
lıklardan varlığı nın devam ı  değ iş meyenlere cevher, de ğiş enlere ise araz 
denir. İki kiş iden biri on, diğeri elli yıl yaş ayabilir. O halde varlığı n de-
vamı  varhktan başkadır. Hal ve yer birbirine muhtaç olursa o yere 
heyula, o hale de suret denir. Hal yere muhtaç olursa o yere mevdu've 
o hale de araz denir. Bu durumda araz mevdu'da bulunur. Renkler gibi 
eğer hal ve yer birle ş ik olursa buna cisim denir. Hal ve yer birle ş ik ol- 

7 Bak. Tegabun sûresi, âyet: 3. 

8 Bak. Kasas sûresi, ayet: 88. 

9 Bak. Fussilet sûresi, âyet: 53. 

10 Bak. Zariyat sûresi, ayet: 20-21. 
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mayıp cisimlere tedbir ve tasarruf ile ba ğ li olursa buna insan nefsi ya da 
felek nefsi denir. E ğ er cisimlere tedbir ve tasarruf ile de ba ğ lı  olmazsa, 

buna da akıl denir. Ş eriat ehline göre ak ıl melektirn. 

Cevherler be ş  türlüdür: Heyula, suret, cisim, nefs ve ak ıl. İ lk üçüne 

cevher-i mukarin, nefs ve akla da cevher-i mufâr ık denir. Allah'tan 
aracısız meydana ç ıkan akla ilk ak ıl ya da tümel akıl (külli akıl) denir. 

Onuncu akla faal ak ıl denir. 

Nefs: Nefs bile ş ik cisimlerde mutasarr ıf olup o cisme büyüme ve 
gelişme vermiyorsa bu varl ığ a maden ad ı  verilir. Geli ş me ve büyüme ve-

riyor, duygu ve hareket vermiyorsa bu varl ığ a bitki adı  verilir. E ğ er 

nefs, bile ş ik cisme hem büyüme, hem de duygu ve hareket verip konu ş -
ma vermiyorsa bu varl ık konuşı nayan hayvan ad ını  alır. Eğ er konuş -

ma niteliğ ini de veriyorsa bu varl ığ a insan denir. İnsan, varlıklarm özü 

ve en onurlusudur. Evren a ğ ac ının meyvesidir. Demek ki nefs her a ş a-
mada ba şka bir ad al ır. Cansız cisimlerde doğ al nefs, bitkilerde nebati 
nefs, hayvanlarda hayvani nefs, insanda da insani nefs ya da nat ık nefs 
gibi' 2 .  

Cicim: Cisim, doğ al bir cevherdir. Onda uzunluk, geni ş lik ve derin-

lik gibi üç boyut bulunur. Basit cisimlerin kendisiyle parçalar ının özel-

likleri birbirine benzer. Ulvi ve süfli olan basit cisimler vard ır. I şı klı  
ve ulvi olan basit cisimler y ıldızlardır. I şı ksız ulvi cisimler feleklerdir. 
Bunlara ecram- ı  esiriyye ya da âlem-i ulvi de denir. Süfli olan basit ci-
simler dört unsurdur (ate ş , hava, su, toprak). Bunlara erkan- ı  erbaa 
ya da a.nâs ır- ı  erbaa da derler. Bu dört maddenin yap ısıyla ilgili bileş ik 

cisimlere süfli âlem ya da kevn fesat kevn ü fesâd (olu ş  ve dağı hş ) âlemi 
adı  da verilir. Mevalid-i selâse denen madenler, bitkiler ve hayvanlar 
bile ş ik cisimlerdir. 

Araz: Mevdâ'da araz dokuz türlü söz konusudur: Kem, keyfe, 
eyne, meta, izafet, mülk, durum, fiil ve infial aç ısından arazlar aç ıklana-
bilir. 

Kem (Kaç): Zat ında eş it olmayı  ve olmamayı  kabul eden nesnedir, 
Sayı , çizgi, yüzey, hacim ve zaman gibi. 

Keyfe (Nas ıl): Zat ında bölünme ve nispet gerektirmeyip duygusal 
niteliklere ve güçlere bölünür. Bal ın tatlılığı , deniz suyunun tuzluluğu 
gibi. Kimi zaman da güçlü olmayan derecelere bölünür. Utanan ın kı - 

11 Bak. Marifetnauıe, s. 56 57. 
12 Bak. Ay ın eser, s. 57-58. 
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zarması , korkanın sararmas ı  gibi. Yetenek aç ı sından da bölünür. Sertlik 

ve yumuş akl ık gibi. K ısacas ı  nas ıl olmay ı  ifade eder. 

Eyne (Nerede): Amac ı  nesnelerin yerinde bulunmalar ı  nedeniyle 

meydana gelen haldir. Yeri bildirir. 

Metâ (Ne zaman):. Nesnelerin bulundu ğ u zaman içindir. Zaman ı  
nitelendirir. 

İ zâfet (Nisbet, ba ğ lı lık, görecelilik): Nispette tekrarlanan bir hal- 
dir. 

Mülk: Nesneleri ku ş atan bir hal olup onlar ın yer değ iş tirmeleri ne-
deniyle bu hal ortaya ç ıkar. 

Durum: Bir nesnenin bir bölümünün ba şka bir bölümüne nispeti 

nedeniyle nesnede meydana gelen biçimdir. Bir kimsenin aya ğa kalk-
ması  ve oturmas ı  gibi. Nesnenin durumu aç ı sından söz konusudur. 

Fil: Nesnelerin etkileri nedeniyle onlarda meydana gelen haldir. 

Bir nesneyi kesmek gibi. Kesme devam ederken söz konusudur. 

İnfial: Nesnenin ba şkas ından etkilenmesiyle meydana gelen haldir. 

Isınmak gibi. 

Dokuz araza cevheri de eklersek hepsine birden ma'kulât- ı  aş ere 

(on ma'kulât) denir. Cevher kendi zat ı  ile bulunup değ iş mez. Araz ise 

cevher ile bulunup onun niteliklerindendir. De ğ iş ikliğe uğ rar. Cevher, 

Yüce Allah' ın gücüyle bulunur. Bütün âlem, her bölümüyle on ma'ku-

lâttan (ma'kulât- ı  aş ereden) medayana gelen bir cisimdir 13 . 

İbrahim Hakk ı  ve Evrim Anlayışı : 

Yüce Allah her nesneden önce tümel akl ı  (külli aklı) yaratm ış tır. 
Buna ilk akıl ya da ilk cevher de denir. Allah, bu cevhere üç marifet 

(bilgi) vermi ş tir. Hak, nefs ve ihtiyaç marifetleri. Her marifetten ba şka 

bir nesne var olmu ş tur. Çünkü birden bir do ğ ar. Hak marifetinden ikinci 

akıl, nefs marifetinden tümel nefs (külli nefs), ihtiyaç marifetinden en 

büyük felek (atlas feleki yani yünlerin sm ırlandırı cı sı  tümel cisim) 

doğmuş tur. İkinci akıl, bu feleğ in aklıdır. Tümel nefs, bu fele ğ in nefsidir. 

İkinci akıldan üç marifet (bilgi) yani Hak, nefs ve ihtiyaç marifetleri 

doğmuş tur. Hak marifetinden üçüncü ak ı l, nefs marifetinden ikinci 

nefs, ihtiyaç marifetinden ikinci felek meydana gelmi ş tir. Buna burçlar 

feleğ i ya da değ işmez yıldızlar feleğ i de denir. Bu fele ğ in aklı , üçüncü 

ak ıl ve nefsi ikinci nefstir. Üçüncü ak ıldan da üç marifet ve her marifet- 

13 Bak. Ayn ı  eser. s. 38- 39. 
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ten de ayn ı  biçimde başka bir akıl başka bir nefs ve ba şka bir felek mey-
dana gelir. Sonuçda on ak ıl ve dokuz felek do ğ muş tur. Felekler, en büyük 
felek, değ işmeyen yıldızlar fele ğ i, Zühal, Müş teri, Merih, Güne ş , Zühre, 
Utarid ve ay felekleridir. Bunlar ın hepsi dünyan ın semas ını  olu ş turur-
lar. Ayın aklına onuncu akıl, faal akıl, feyz veren ak ıl denir. Nefsine 
biçimlerin vericisi ad ı  verilir. Ay fele ğ inin altında dört unsur (ate ş , 
hava, su ve toprak), bunlarda da dört keyfiyet (s ıcaklık, soğukluk, yaş -
lık ve kuruluk) olu ş muştur. Dört unsurun uyu şumundan madenler, 
bitkiler ve hayvanlar meydana gelmi ş tir. Canlıların en ş ereflisi insand ır. 
Evrenin olu şumu insanla tamamlanmış tır". 

İbrahim Hakk ı  yeryüzünde varl ıklarm olu ş unda bir evrim s ıras ı  
bulunduğunu belirtmiş tir. Ona göre dört unsurun uyu şumundan ilkin 
kaygan çamur, ta ş lar ve madenler olu şmuş tur. Madenlerle bitkiler ara-
sında gelişen varlık mercand ır. Mercan suyun içinde kat ıdır. Bitki gibi 
denizin dibinde yava ş  yavaş  oluşur ve su yüzüne ç ıkınca serttir. Bitkiyle 
hayvan aras ında evrim sonunda meydana gelen varl ık hurma ağ acıdır. 
Hurma ağ acı  erkeğ ine yakın olmad ıkça döllenmez Ba şı  kesilince de 
kurur. Ancak mercandan hemen sonra hurmaya ula şı lmamış tır. Tohum-
suz bitkiler ve tohumlu bitkiler evrimini tamamlad ıktan sonra hurma 
ağ acma ula ş mış tır. Hurma ağ acmda erkeklik ve di ş ilik hayvanlar gibi 
daha aç ıktır. Hayvanla insan aras ında maymun oluş muş tur. Maymun-
dan sonra insana en yak ın varlık nasnas denen maymunumsu yarat ıktır. 
Sonuçda evrim insanla tamamlanm ış t ır. Insanın manevi aç ıdan en geliş - 
miş i de kâmil insand ır, yani olgun insand ır. Böyle bir insan ilahi gerçek-
leri kavramış tır15 . 

Varlıkların Yüce Allah'tan sudur yoluyla dört unsura kadar do ğuş u, 
baş langıç yoludur, yani iniş  kavsidir. Topraktan maden, bitki, hayvan, 
insan ve olgun insana yükselme ise dönü ş  yoludur, yani ç ıkma ve yüksel-
me kavsidir. Her nesne genel varl ığı n (Vüead- ı  Amin) görünüşünden 
ibarettir. Olgunluğa eriş meye yara ş mayan varlık, kendi derecesinde 
temizleninceye de ğ in bir süre takılıp kalabilir. Her nesne insan içindir. 
İ nsan varlığı n özüdür. Evrenin var olmas ının neden ve amac ı  insanın 
olgunlaş arak tamamlanmas ıdır. İnsan güzeldir ve hizmete yara şı r bir 
varlıktır. 

Insanın Değ eri: 

İnsan, güzel bir biçimde yaratilm ış tır " İnsan Rabbi'nin binas ıdır. 
Onu yıkan lânetlenmiş tir", hadisi, dinin insana verdi ğ i önemi gösterir. 

14 Bak. Marifetname, s. 59-60. 
15 Bak. Aynı  eser, s. 61-64. 
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Nitekim Yüce Allah da ş öyle buyurmuş tur: "Biz insano ğ lunu öteki canl ı -
lardan değerli tuttuk. Onlar ı  karada, denizde gemiye bindirip kald ırdık. 
Onları  güzel nesneleri yemek ve içmekle r ı zıklandırdık ve bizim yarat-
tığı mı z çok ş eylerden insanlar ı  üstün kıldık"16 . 

Mem insan için yarat ılmış tır. "Ey insan, beni tan ımak için kendini 
tan ı" hadisi, "kendini bilen, Rabb ını  bilir" sözünü güçlendirmektedir. 
İnsan âlemin yani evrenin bir örne ğ idir. İnsan ruhu büyük âlem, bedeni 
de küçük âlemdir. İnsan kalbi Allah' ın evichr. İnsan ruhunu manevi 
yetenekleriyle süsledikçe kalbi de rahatlar ve huzur kayna ğı  olur. Allah 
insan bedenin sonsuz hikmetler vermi ş tir. 

İ brahim Hakk ı , insanı  anlatmak için farsçadan şu dörtlüğü aktar-
mış tır: 

Ey nüsha-i ilahi ki sensin 
Ey ş ahin cemal aynas ı  ki sensin 
Alemde olan her ş ey senden hariç de ğ il 
Her istediğ ini kendinde ara ki sensin 17 . 

İnsan görünü ş te küçük âlemdir. Evren ise büyük âlemdir. Evren-
deki her nesnenin benzeri insanda vard ır. Yüce Allah gizli bir hazine 
olup tanınmayı  istemiş tir. İnsan ruhunu besledikçe Tanr ı 'ya yakla şı r. 
Ondan geldiğ inin bilincine varır 18 . 

İbrahim Hakkı  ve Ruh: 

Doğ al ruh, cismin parçalar ını  koruyup ayr ılmasım ve bölünmesini 
önleyen güçtür. Her beden ruhun yeri ve alan ıdır. İki yardımcısı  vardır. 
Biri hafiflik, öteki a ğı rlıktır. Hafiflik gücü çevreye, a ğı rl ık gücü merkeze 
eğ ilim duyar. 

Nebati ruh, bedeni yönetir ve korur. Ayr ıca neslini ku ş aktan ku ş a-
ğ a devam ettirmeyi amaç edinir. 

Hayvâni ruh, nebati ruha ek olarak idrak ve hareketi içerir. Idrak 
iç ve dış  duyular olmak üzere iki türlüdür. I ş itme, görme, tatma, kok-

lama ve dokunma yetenekleri d ış  duyulardır. Ortak duyu (hiss-i mü ş -

terek), hayal, fikir, vehim ve hat ırlama yetenekleri d ış  duyulard ı r. 

Hareket yetene ğ i de öfke ve şehveti içerir. 

İbrahim Hakkı 'ya göre insan öfke ve ş ehvetini yendiğ i derecede 

kendini hayvandan ay ırır. İnsan öfke ve şehvetini akl ıyla yenme gücüne 

16 Bak. İ sra süresi, âyet: 70. 
17 Bak. Marifetnâme, s. 328, 337-339. 
18 Bak. Ayn ı  eser, s. 343-344. 
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sahiptir. Bunu ba ş aran insan özgür ve olgundur. O bu hususta şu dize-

leri dile getirmiş tir: 

Hayvan! nefsin kuluyuz sen bizi âzât eyle 
Gadaba, şehvete malik kıl, kendine kul eyle 

İ brahim Hakk ı , doğal ruh, nebati ruh ve hayvan! ruh yan ında 
dördüncü olarak insani ruh üzerinde de durmu ş tur. 

Nefs-i nat ıka insan ruhudur. Bu öyle bir cevherdir ki kendi zat ın-
da her maddeden soyutlanm ış  ve Tanrı 'nın emriyle a şı k olduğu bedenin 
iş lerini yürütmek üzere yüre ğ in ortasına yerleşmiş tir. Burada insani 
ruh hayvani ruhla birlikte yanyana bulunur. Hayvan! ruh arac ılığı  ile 
bedeni yönetir. İnsani ruh latif, topraktan yap ılan beden ise yo ğun ol-
duğundan hayvan! ruh ş erefli ile geçici olan aras ında arac ı lık yapar. 
İnsani ruh, bedenle ili şkisini hayvani ruh arac ılığı  ile yürütür. İnsani 
ruh gönlü simgeler. Ancak gönülün bir yan ını  hayvan! ruhun yo ğunluğu 
karartmış tır. Böylece insani ruh, hayvan! ruhla çeki ş me halindedir. 
Hayvani nitelikler ba şka bir deyimle benlik insani ruhu sarar ve örtmeye 
çahşı r. İnsani ruh hayvan ruhu yani benliğ i yendikçe parlar, olgunla şı r 
ve özgürlüğ e kavuşur. Hayvan! ruha yenik dü şen gönül, kendini ve Rab-
binı  gereğ i gibi tanımaz olur. Kölele ş ir. Gerçekte, do ğal ruh, nebati ruh 
ve hayvan! ruh nefs-i nat ıkanın yani insan ruhunun yard ımcılarıdı r. 
İnsan ruhunun ayr ıca nutk, kuramsal ak ıl (nazari ak ıl) ve davran ış a 
ait akıl (ameli akıl gibi yard ımcıları  vardır. 

Nutk ince anlamları  birbirinden ayırma ve kavrama gücüdür. 
Nutkun ölçülü olan ı  hikmettir yani bilgeliktir. Nutkun abart ılmış  olan ı  
cerbezedir yani anla şı lmas ı  mümkün olmayan anlamlar ı  kavramağ a 
çalış makt ır. Nutkun azalmas ı  ise beladettir yani bu yeti azal ırsa iyinin 
kötüden ayr ılması  güçle ş ir. 

Nazar! ak ıl ise düzen, iş  ve sanat ı  tasavvur etmektir. Sözgelimi, bu 
akıl, yapılacak bir binan ın planım önceden tasarlar. Ameli ak ıl bu planı  
uygulamaya koyar. Demek \ki amen ak ıl, nutkun idrakini ve nazar! 
aklın tasavvurunu somut bir biçimde gerçekle ş tirme gücüdür. Davran ış  
yeteneğ idir. 

Böylece anla şı lır ki nutuk yani bilgelik, nazar! ve ameli akl ın itaa-
tiyla somut bir biçimde gerçekle ş ir. 

İş te özellikleri böyle olan insani ruhun akl ı , gerçekte Yüce Allah' ın 
aklmın yani külli akl ın gölgesidir. Daha ba şka bir deyimle insani ruh, 
Yüce Allah' ın nurundan meydana gelmi ş tir. Külli ak ıl ruhları  yurdu 
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ve bedenlerin asl ıdır. Sonuçta kül! ak ıl izafi ruh ve ilahi a şkın kaynağı  
olmuş tur. İnsan nereden gelip nereye gitti ğ ini düşünerek benliğ ini yen-
dikçe, ölmeden önce kalbini temizledikçe Yüce Allah' ın rıza ve sevgisine 
yara şı r hale gelir 19 . 

İ nsan s ırf bedenden ibaret bir varl ık değ ildir. Beden beslendikçe 
ve zaman geçtikçe de ğ iş ir. İ nsanın ruhu ise bedenin eskimesiyle y ıpran-
maz. Bedenin bir parças ı  yok olsa bile ruh yerinde kal ır. İnsan yine ken-
dini bilir. İ nsan, gözünü kapatsa, nereden gelip nereye gidece ğ ini düşünse 
bilincinin fark ına varır. Bedenden ayr ı  bir cevherin bulunduğunu se-
zer. Bu ruh, Allah' ın ruhundandır. Kül! ak ıl aracılığı yla insana co ş up 
gelmiş tir. İnsan ın ba ş langıç kaynağı  ve dönece ğ i son durak bu Milli 
akıldır. Nefs-i Nat ıka yani ruh bedeni kontrol alt ına aldıkça olgunlaşı r 
ve Allah' ın sevgisini kazan ır. Ruh, az yemek, az uyumak ve yerinde 
konuş makla zenginle ş ir. Ilahi bilgilerle dolup ş ehvet ve öfkeyi yendikçe 
ayna gibi parlar. Allah' ın manevi lütuflarm ı  kavrar20 . 

Nefs-i Nat ıka'mn yedi sıfatı  vardır: 1— E ğ er ruh ş ehvetin boyun-
duruğu altında ise Emmare'dir. 2— Hakka uymakla birlikte şehvetten 
tamamen kurtulmamış sa ruhun bu hali Levvame'dir. 3-- Ş ehvetle mü-
cadelede sa ğ lam olup ilhama yetenekliyse Mülhime'dir. 4— E ğ er şehvetin 

emrinden kurtulup iyi insan derecesine ula şı rsa bu ruh Mutmainne'dir. 
5— Daha olgunla şı p bo ş  dileklerden uzakla ştıysa Radıye'dir. 6— Olgun-
laş arak gönülleri kazand ıysa Mardiyye'dir. 7-- Bütün olgunluk nitelik-
leriyle donan ıp başkalarına manevi önderlik edecek derecede ise Kamile 
ya da Zekiyye'dir21 . 

İnsanların ruhlarını  manevi de ğ erlerle beslemeleri gerekir. Kibir 
ve benlik insanı  manen çökertir. İnsanlar genellikle şu yedi nedenle 

kendilerini aldat ırlar: 

1— Bilgisiyle öğünmek Bilgisini halka gere ğ i gibi sunmamak. 2— 

ibadetiyle ö ğ iimilek. 3— Kabilesiyle ve nesebiyle ö ğünerek ayr ılık gay-

rılık yapmak. 4— Güzellik ve yak ışı khlığı  nedeniyle üstünlük taslamak. 

5— Gücü ve yetkisini yerinde kullanmayarak haks ızhk etmek. 6— Mahyla 

kibirlenmek. 7— Akraba, hizmetçileri ve çocuklar ıyla üstünlük taslamak. 

İnsanlar genellikle üç dereceye ayr ı l ır: 

1- Bu âleme geli ş  nedenini bilmeden ve dü şünmeden ya ş ayanlar. 

Bunlar cinsi tutkular ı , yemeyi ve uykuyu i ş  edinmiş lerdir. 

19 Bak. Marifetname, s. 316-325, 

20 Bak. Marifetname, s. 352-355. 

21 Bak. Marifetname, s. 692-693. 
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2— Kendini beğ enip çocuklarıyla üstünlük taslanı av ı , mal y ığ mayı  
ve makam pe ş inde ko ş mayı  iş  edinenler. 

3— Bu âleme olgunla ş ma ve iyi bir s ınav vermek için geldiğ ini dil,- 

ş ünenler. İş te ruhlar ını  zenginle ş tirip Allüh' ın rızasm ı  kazananlar da 

bunlard ır22 . 

Sonuç: 

İ brahim Hakkı , tıp, astronomi, psikoloji ve dini bilimler aç ı s ından 

dikkati çekici bilgiler veren bir dü ş ünürdür. Ancak onun t ıp ve astrono-
mi hakkında verdiğ i bilgiler, çağı ndaki durumu yans ıtmak bak ımından 

önemlidir. Bugün için bu konularda çok geli ş meler ve ilerlemeler ol-

muş tur. 

İ brahim Hakk ı , ya fikri geli ş mesi, ya da çevresinin bask ı sı  nedeniyle 

Marifetname'de çeli şkilere dü ş müş tür. Hatta bo ş  inançlara varan gö-

rü ş ler ortaya koymu ş tur. 

Bununla birlikte O, evrim kuram ın Plotinos'un sudûr kuram ından, 

İ bn Sina ve Farabrnin felsefesinden yararlanarak geli ş tirmiş tir. Evrim-

de mercan, hurma, maymun ve nesnas gibi yarat ıklardan söz ederek öz-

gün görüş ler sergilemiş tir. 

Ruhun varlığı  ve s ıfatlar ı  konusunda eski filozoflar ı  iyi okumuş , 

güzel tasnifler ortaya koymu ş tur. Do ğ al, nebati, hayvan ve insani ru-
hun niteliklerini s ık sık vurgulayarak aç ıklığ a kavu ş turmuş tur. İnsan 

ruhunun bedenden farkl ı  olduğunu baş arılı  bir biçimde çözümlemi ş tir. 

Ayrıca insan ın değ erini İ slâm felsefesi aç ı sından dikkati çekecek 

derecede özgün anlatm ış tır. Varl ıktan amac ın insan oldu ğunu, insanın 

varlığı n özeti say ılaca ğı nı  aç ıklamış tır. İ nsana gereken de ğ eri vermiş tir. 

Baz ı  bilgileri s ık sık tekrarlamas ına karşı n, geniş  kültürü sayesinde 

İ slâmi naslara dayanarak sonuçlar ç ıkarmayı  ba ş armış t ır. S ırf nakilci 

durumda kalmaktan kendini kurtarm ış tı r. 

Onun Marifetname'si tasavvuf, İ slam felsefesi ve psikolojik çözüm-

lemeler aç ı sından oldukça dikkati çekicidir. 

Ayrıca İ brahim Hakkı , Islâmiyet aç ısından abartılmış  kimi ifadele-

rine rağmen 18. yüzy ıl Türk düş üncesini saptamak için üzerinde durul-

ması  gereken bir dü ş iinürdiir. 

22 Bak. Marifetname, s. 470-471, 700-701. 
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ISLAM FELSEFES İN İ N GELI ŞMESI 

GIRIŞ  

İ lk felsefi dü ş üncelerin Hindistan'da, M ısır'da veya Mezopotam-
ya'da ba ş ladığı nı  ileri sürenler olmu ş tur. Fakat sistemli felsefi dü şün-
cenin ilkçağ da Yunanhlarla birlikte ba ş ladığı nı  söyleyenlerin tezi do ğ ru 
kabul edilmiş tir. Felsefe, philosophia kelimesinden gelmektedir. Sophia, 
hikmet ve bilgelik anlam ına gelir. Philos ise dost demektir. Philos'u sevgi 
anlamına kullananlar da olmu ş tur. Böyle olunca philosophia, bilgelik 
dostluğu, bilgelik sevgisi veya hikmeti sevme anlamlarına gelir. Philo-
sophos ise bilgelik dostu veya hikmeti seven demek olur. Araplar bilgelik 
dostuna veya bilgeli ğ i sevene "al-feylesof" demi ş lerdir. Bilgeliğ i incele-
meyi veya hikmeti sevmeyi de "felsefe" kelimesiyle adland ırmış larchr. 
Yunanlılarda kendisine ilk kez philosophos (filozof) ad ını  Pythagoras' ın 
verdiğ i rivayet edilmiş tir. Fakat felsefe as ıl Eflatun ve Aristo ile büyük 
sistemler haline gelmi ş tir. Önemli olan kelimenin kullan ılışı  değ il, bil-
gelik sevgisinin duyulmas ı , geliş mesi ve sistemle ş mesidir. 

Felsefeyi çe ş itli filozoflar de ğ iş ik biçimde tan ımlamış lardır. Felsefe 
bilgiyi ve doğ ruyu aramad ır. Felsefenin amac ı  gerçeğ i bulmaktır. Fakat 
gerçe ğ i rastgele yollarla de ğ il, metotlu bir biçimde ö ğ renme çabas ı dır. 
Felsefe varl ıkların özünü, yap ı sını  ve nas ıl olduklarını  hür bir düşünce 
ile ara ştırma gayretidir. Bir ba şka tarife göre felsefe ya ş amak ve insanın 
kendisini bilmesi sanat ı dır. Felsefe ölmesini bilmektir diyenler de olmu ş -
tur. Bu anlamda felsefe insan ın kendisindeki kötülükleri yok etme ça-
basıdır. Felsefeyi mutlu olmak sanat ı  olarak tan ımlayanlar da gelip geç-
miş tir. Tabii bu gibi tarifler felsefeyi ahlaki aç ıdan söz konusu etmi ş tir. 

Felsefeyi sonu mutlulukla bitecek zevkli eylemler yapma mesle ğ i 
olarak görenler ve gösterenler de olmu ş tur. Bu gibilere göre hayat gelip 
geçmektedir. Ölüm bir gün kap ımı zı  çalacakt ır. O halde hayattan zevk 
almağ a çalış malı dır ve ölümden korkmamal ıdır. 
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Felsefeyi erdeme eri şmek, ülküsü olarak tarif edenler de konuyu ah-
MM açı dan almış lard ır. Eflatun erdemle felsefe aras ında yakın ilgi kur-

muş tur. Ona göre erdem bilgi demektir. Stoahlar da erdemin felsefedeki 
değeri üzerinde durmu şlardır. Onlara göre felsefesiz bir hayat mutlulu ğ a 

eriş mez. Felsefe ne bo ş  bir gösteri ş tir, ne de dü şünmeyenlere mahsus 
bir eylemdir. Felsefe gerçek üzerinde dü şünenlerin ve böylece ruhunu 
zenginle ş tirmeye çal ış anların sanatı dır. Felsefe, insan ın hareketlerini 
düzene koyar ve hayat ın belli kurallar üzerine yürümesini sa ğ lar. Ya-
pılması  gerekenle yap ılmaması  gerekeni ö ğ retir. 

Felsefenin şu tarifleri de vard ır: Felsefe en yüksek derecede bili-
nenin bilimidir. Felsefe ilk sebepler ile ilk ilkelerin bilgisidir. Nihayet 
felsefe bilimlerin umumi ilkeleri hakkında elde edilen bir sentezdirl. 

Görülüyor ki felsefeyi çe ş itli filozoflar değ iş ik açılardan tan ımla-

mış lardır. Bütün bu tariflerden anla şı lacağı  üzere, felsefenin en ba şta 
uğ raş tığı  konu varlık meselesidir. insano ğ lu öteden beri "nereden gel-
dik nereye gidiyoruz" sorusuna cevap aram ış tır. Aklı  ile evrenin s ırrını  
çözmeye çah ş m ış tır. Var olan her ş eyin niçin böyle olduğunu bilmek 

istemiş tir. İ lk varlık nas ıl olmuştur, diye dü şünmüş tür. 

Felsefe ayrıca bilgi meselesi üzerine durmu ş tur: İnsan bilgisinin s ı -
nırı  nedir? İnsandaki bilgilerin kayna ğı  akıl mıdır, duyular m ıdır? İnsan 
neyi, nasıl bilir? Bu gibi sorulara da felsefe cevap aram ış tır. Başka bir 

deyimle felsefe gerçek bilginin ne oldu ğunu ortaya koyma ğ a çalış mış tır. 

Daha önce verdiğ imiz tariflerden de anla şı lacağı  üzere, felsefe iyi 
ve kötünün ne oldu ğunu da ara ş tırmış tır. Böylece felsefe, ahlâk ı  da 
kendi konuları  aras ına katm ış tır. 

Felsefe güzel ve çirkini inceleme ğ e de eğ ilmiş tir. Bundan da estetik 
ilmi doğ muş tur. 

Nihayet felsefe do ğ ru düşünme sanat ı  üzerinde de durmu ş tur. Son-
raları  doğ ru düşüncenin kurallar ını  inceleyen mant ık ilmi meydana gel-
miş tir. 

islam Felsefesi 

Buraya kadar felsefenin tarifleri ve genel konular ı  üzerinde durmu ş  
bulunuyoruz. Ş imdi de as ıl konumuz olan islâmda felsefenin bulunup 
bulunmadığı nı , bulunuyorsa bu felsefenin nas ıl olduğunu inceleyelim: 

1 Bak. Andre Lalande, Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, s. 771-776, 

Paris 1956; Mehmet Karasan, Türk Ansiklopedisi, Felsefe maddesi, C, XVI, s. 207-222, 

Ankara 1968. 
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131r çok bilim halinin felsefesi oldu ğu gibi büyük dinlerin de birer 
felsefesi olmu ş tur. Gerçi felsefenin kayna ğı  akıl, dinin kayna ğı  ise nakil-
dir. Fakat bizzat nakiller aras ında aklın önemini belirten bir çok hüküm-
ler vard ır. Kald ı  ki İ slam düş üncesinde hikmet sözü sık sık kullanılmış -
tır. Hattâ felsefe "hubbu'l-hikme" hikmet sevgisi olarak tan ımlanmış tır. 
Arapçada hikmet kelimesinin çe ş itli anlamları  vardır: Hikmet, bilgelik, 
doğ ruluk, salim ak ıl, düşünce, bilim, icad ve ince marifet anlamlar ına 
gelmektedir. Ayr ıca hikmet, helal ve haram ı  bilmek, ilimle amel etmek 
biçiminde de aç ıklanmış tır. Hikmetin dikkati çekici bir anlam ı  da in-
sanın gücü ölçüsünde do ğ ruyu yani gerçe ğ i bulmasıdır. Son olarak aç ık-
lay alım ki hikmet, e şyanın gerçe ğ ini olduğu gibi bilmek ve bu bilgiye 
göre hareket etmektir. Bu nedenle hikmeti ilmi ve ameli olmak üzere 
iki bölümde inceleyenler olmu ş tur. 

Yukardaki aç ıklamalarımızdan hikmetin özellikle felsefi, ilmi ve 
ameli anlamlarda kullan ıldığı  görülmektedir. Fakat daha çok filozofik 
anlam ağı r basmaktad ır. Hikmetin anlamları2  ile felsefenin tarifleri 
karşdaş tırıhnca hikmet kelimesinin arapçadaki yeri daha iyi de ğ erlen-
dirilmiş  olur. 

Hikmet sözü Kur'ân'da bir çok ayetlerde geçmektedir. Bu, Kur'- 
an' ın hikmet sevgisine verdiğ i değ eri gösterir. "Kur'an'da felsefe yoktur" 
diyenler herhalde a ş ağı da meallerini verece ğ imiz âyetleri okuduktan 
sonra iddialar ını  yeniden gözden geçirirler: "O size âyetlerimizi okuyor. 
Sizi tertemiz yap ıyor. Size kitab ı  ve hikmeti öğ retiyor" 3. "Allah'ın üze-
rinizdeki nimetini ve size ö ğüt vermek için indirdi ğ i Kitab ı  ve ondaki 
hikmeti düşününüz"4. "Allah hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de 
hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hay ır verilmi ş tir" 5 . "Rabbinin 
yoluna hikmet ve güzel ö ğütlerle çağı r"6 . 

Görülüyor ki Kur'an'da hikmet ö ğülmektedir. Kur'ân'da ayr ıca 
ak ıl ve tefekkürden söz eden bir çok ayetler vard ır. Yüce Tanrı  Kur'an'-
da insanlar ı  hikmete de ğ er verme ğe, akl ı  kullanma& ve dü şünmeğ e 
çağı rmış tır. Evrenin var olu ş  hikmeti, insan ın durumu, yarat ıkların bi-
çimi ve varlığı n ilk nedeni hakkında düşündürücü bir çok ayetler vard ır. 
Aş ağı da örneklerini verece ğ imiz bu gibi ayetler insan ı  felsefi anlamda 
düş iindürücüdür: " İş te Allah size böylece âyetlerini aç ıklar, ümit edilir 

2 Bak. Seyyit Ş erif, Ta'rifat, s. 63, İ stanbul 1327. 

3 Bak. Bakara suresi, âyet: 151. 

4 Bak. Bakara suresi, ayet: 231. 

6 Bak. Nahl suresi, ayet: 125. 
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ki aklınızla düşünmeye çalışı rsınız" "Allah böylece ölüleri diriltir, size 
delillerini aç ıklar, ümit edilir ki ak ıllarınız erer" 8 . "Yer ve göklerin yara-
tıhşmda, gece ile gündüzün birbiri ard ınca geliş inde düşünce sahipleri 
için deliller vardır"9 . "Yer ve gö ğün yarat ılış mda, gece ile gündüzün bir-
birinden sonra gelmesinde .... dü şünen bir kavim için deliller vard ır") . 
"Devenin nas ıl yarat ıldığı na bakm ıyor musunuz" 11 ? "Nefsleriniz (ken-
diniz) hakkında düşünmüyor musunuz" 12 ? "Onlar (o sağ lam akıl sahip-
leri) öyle insanlard ır ki ayakta iken, otururken, yanlar ı  üstüne yatarken 
hep Allah' ı  hat ırlayıp anarlar. Göklerin ve yerin yarat ılışı  hakkında in-
ceden inceye dü şünürler" 13 . 

Bütün bu ayetler insan ı  dü şündürücü niteliktedir. Ayr ıca Hz. 
Muhammed bir çok hadisiyle ak ıl ve düşünceyi öğmüş tür. Bu konuda 
"insanın dini akhdır. Aklı  olmayanın dini de olmaz" hadisi bize ışı k 
tutmaktad ır. "Her ş eyin bir temeli vard ır. Müminin temeli de akhd ır" 
hadisi de İ slamda akl ın değ erini gösterir. İ slamda "ak ıl ve nakil çatış tığı  
vakit, akıl nakle tercih edilir" hükmü de itibar görmü ş tür. 

Bütün bu kan ıtlar İ slamda akıl ve dü ş üncenin değ erini göstermek-
tedir. Gerçekte İ slam felsefesinin ilk kayna ğı  Kur'ân olmuş tur. Kur'ân 
insanları  varlık, ahlak, do ğ ru düşünce ve sağ lam bilgi açı sından düşün-
dürücüdür. Islam filozoflar ı  akıl ile nakli uzla ş tırmağa çalışı rken ya 
Kıir'ân'daki dü şünceye değer veren âyetlerden faydalanm ış lar, ya da 
nasları  tevil ve tefsir yollarm ı  aramış lardır. Tabii bu arada eski kültür 
ve dü şünce sistemlerinden de faydalannu ş lard ır. 

İ slam felsefesi tarihinde çe ş itli okulların faaliyet gösterdi ğ ine tanık 
olmaktayız. Bunlar aras ında meşş ailer, iş rakiler, materyalistler, natüra-
listler, kelamc ılar ve nıutasavv ıflar belli ba ş lı  okulları  temsil ederler. 

Meşş ailer temelde islamiyete dayanmakla beraber Aristo ve Efla-
tun felsefesini Yeni-eflatuncu görü ş lerle aç ıklamağ a çalış mış lardır. Bun-
ların ba ş  temsilcileri Farabi (Ölm. H. 339/M. 950) ve İ bn Sina (Ölm. 
H. 428 /M. 1037)'dır. Kindi (Ölm. H. 252 /M. 866) de meşş ailerin öncü- 
lerindendir. Ancak Kindi âlemin yarat ıldığı nı  kabul etmiş tir. Farabi 
ve İ bn Sina ise Sünnet Ehli'nin görüş lerine uymayan kimi fikirler ileri 

7 Bak. Bakara suresi, âyet: 242. 

8 Bak. Bakara suresi, âyet: 73. 

9 Bak. 	İmran suresi, âyet: 190. 

10 Bak. Bakara suresi, ayet: 164. 

11 Bak. Gaş iye suresi, âyet: 17. 

12 Bak. Rum suresi, âyet: 8. 

13 Bak. Al-i İ mran suresi, ayet: 191. 
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sürmüş lerdir. Bunlar, ale ınin kıdemi, cezalar ın ruhlara uygulanmas ı  ve 

Tanrı 'nın cüziyat ı  değ il külliyatı  bileceğ i konuları  ile ilgilidir. Bu filo-

zoflar dinle felsefeyi uzla ş tırmak istemi ş lerdir. Ba ş ka bir deyimle naklin 

akla z ıt olmadığı  görüş ünü savunmuş lard ır. Bunun için de zaman zaman 

nasları  tevil etmek ihtiyac ını  duymuş lardır. Tevil ettikleri konularda 

Sünnet Ehli aç ı sından hatalı  hususlar vard ır. 

İş raldye felsefesi de geni ş  ölçüde Kur'ân'a dayan ır. Fakat bu fel-

sefede Zerdü ş t dininin, Hermetizmin, Aristo'nun, Eflatun'un ve Yeni-

eflatuncular ın da etkisi vard ır. K ısacas ı  iş rakiye eklektik bir felsefedir. 

Bu felsefenin ba ş  temsilcisi Suhreverdi al-Maktul (Olm. H. 587 (M. 

1191)'dur. Me şş ailerin akılcı  olmalarına kar şı  Suhreverdi mistik bir yol 

izlemiş tir. Ona göre evren ışı k ve karanlığı n çe ş itli dereceleri ile doludur. 

Karanlık ışığı n yokluğudur yani maddedir. I şı klarm ışığı  (Nurlar ın Nuru) 

ise Tanr ı 'd ır. Her ş ey Tanrı 'dan Nurların suclaru ile ç ıkmış tır. Derece' 

derece maddeye kadar inilmi ş tir. Tanr ı 'nın zat ında hudüs aranamaya-

cağı  için evren kadimdir. 

Evrenin k ı demi meselesinde Suhreverdrnin hataya dü ş tüğünü 

görüyoruz. Fakat tasavvuf ve ahlak meselelerinde Suhreverdrnin son 

derece titiz oldu ğu da bilinmektedir. İnsan kalbini temizledikçe oraya 

manevi zevk ve ke ş fi bilgiler yerle ş ir. İ nsan ahlaken temizlendikçe de 

Allah'a yakla şı r. 

Matervalistlere gelince bunlar dehrilerdir. Dehrilerin felsefesine 

Kur'an'da da i ş aret edilmi ş tir". Bunlar evrenin ba ş langı cı  ve sonu yok-

tur derler. Âhiret hayat ını  inkâr ederler. Hayat ın bu dünyadan ibaret 

olduğunu ileri sürerler. Materyalistler içinde en tan ınmış  olan kimse 

İbn ar-Ravendi (Ölm. H. 298 /M. 910)'dir. İ bn ar-Ravendi ilkin Mutezile, 

daha sonra da Rafızilik mezhebine girdi. Fakat neticede dinsizlikte karar 

kıldı . Aklın her ş eyi çözece ğ ini iddia etti. Kur'ân' ın belâgatini ancak 

Arapların anlayacağı n ileri sürerek islâmiyet'e kar şı  çıkt ı . Çok şükür 

ki bu görüş  tutunmad ı". 

Müslümanlar aras ında bir de natüralistler denen dü şünürler türemi ş -

tir: Natüralistlerin bir bölümü Tanr ı 'n ın varlığı nı  kabul ettiler ve fa-

kat Âhiretle ilgili kimi hususlar ı  inkâr etmek yoluna sapt ılar. Kimileri 

de tamamen dinleri inkâr ettiler. Her ş eyi doğ a yapt ı  sand ılar. Bunlar 

içinde en tan ınmış  olan kimse Ebu Bekr Muhammed b. Zekeriya ar- 

14 Bak. Casiye suresi, ayet: 24. 

15 Bak. İ brahim Agâh Çubukçu, İ slam Düşüncesi Hakkında Ara ş tırmalar, s. 11, Ankara 

1972. 
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Razi (Ölm. H. 313 /M. 925)'dir. Bu da akl ın insana yetece ğ ini ileri sürdü. 
Peygamberlerin birbirlerini nakzettiklerini iddia etti. Dinlerin taklit, 
siyaset, psikolojik etkenler, âdet ve al ış kanlıklar yüzünden ç ıktığı nı  
sandı . Fakat bunun görü ş leri de islâm felsefesinde asla tutunmad ı . 
Şu kadar var ki Razi iyi bir doktor ve kültürlü bir insan oldu ğu için 
Kitab al-Havi'si lâtinceye çevirildi. 

Kela ıncılar ise Islam felsefesine geni ş  ölçüde hizmet ettiler. Ak ıl 
ve nakle dayanarak sap ık görüş lere kar şı  çıktılar. Islâmiyet'i savunma ğ a 
çalış tılar. Özellikle bu hizmeti Sünnet Ehli kelâmc ıları  yaptı . Kelâm 
ilmi Peygamberimiz zaman ında doğ mamış tır. Fakat Islam devletinin 
sınırları  geniş ledikçe yabanc ı  kültürler islâmiyet'e s ı zmağa ba ş ladı . 
Bunun sonucu olarak Müslüman bilginler ak ıl ve nakle dayanarak kendi 
dinlerini savunmağ a ba ş ladılar Böylece kelâm ilmi doğ du. Kelâmeılar 
aras ında Mutezili olanlar akl ı  esas ald ılar. Naklin ak ıl ile çelişkiye düş -
meyeceğ ini söylediler. Yerine göre nakli tevil ettiler. Kur'ân' ın yarat ıl-
mış  olduğunu, Allah' ın kullar taraf ından görülemeyece ğ ini, insanın kendi 
fiillerini hür olarak i ş lediğ ini ileri sürdüler. Allah' ın sıfatlar ını  tevil et-
tiler. Ilâhi adaletin kesin surette tecelli edece ğ ini söylediler. Büyük 
günah iş leyeni fas ık saydılar. Fasık olan kimsenin, günah ından dolayı  
Cehenneme gidece ğ ini ve kâfirden daha hafif bir ceza ile sonsuz olarak 
cezaland ırılaca ğı nı  iddia ettiler. 

Bunlara kar şı  ç ıkan E ş 'ari (Ölm. H. 330 /M. 941) ve Maturidi (Ölm. 
H. 333 /M.944) ise Sünnet Ehli'nin görü ş lerini savundular. Büyük gü-
nah iş leyenleri Allah' ın dilerse bağış layaeağı nı  söylediler. E ş 'ari Allah'ın 
Ahirette görülece ğ ini ve Kur'ân' ın kadim olduğunu açıkladı . İnsanın 
fiillerini külli iradesiyle Allah' ın takdir ettiğ ini ve fakat kullarm da cüzi 
iradeleriyle bu fiilleri i ş lemeleri nedeniyle sorumlu olduklar ını  söyledi. 
Allah' ın kulları  her hangi bir fiili iş lemeğ e zorlamadığı nı  ve fakat her 
ş eyi önceden bildiğ i için yapılacak fiilleri Levh-i Mahfuz'a yazd ığı nı  
belirtti. 

Mutasavvıflara gelince: Bunlar da Islam felsefesine hizmet etmi ş -
lerdir. Bunlar sezgi, kalb temizli ğ i ve zikre önem vermiş lerdir. Ancak 
Hz. Muhammed zaman ında tasavvuf ak ımı  yoktu. Zühde önem verenler 
vard ı . Tasavvuf H. 150—H. 200 y ılları  aras ında doğ du. Kendisinden sufi 
diye söz edilen ilk zat Ebu Ha ş im al-Kufi (Ölm. H. 150 /M. 767)'dir. 
Hicri 3. ve 4. yüzyı llarda tasavvuf geli ş ti. Bula şı cı  hastalıklar, sava ş lar, 
kıtlık ve sosyal ş artlar kimi insanlar ı  tasavvuf yoluna yöneltti. Bilgin 
bir insan ın etrafında toplan ıp ibadet ve ilimle uğ raş anlar zamanla bir 
murid gibi davranmağ a baş ladılar. Etrafında topland ıkları  bilgin insan 
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öldükten sonra onu gere ğ inden çok yüceltmeyi adet haline getirdiler. 

Kimi mutasavv ıflar da ta şkın sözler söylediler. Bu yüzden medrese ehli 

tasavvufa kar şı  çıkt ı . 

Mutasavv ıflar aras ında Hüseyin b. Mansur al-Hallac (01m. H. 309 / 

M. 921) "ben Tanr ı 'y ı m" dedi. Ebu Yezid al-Bistami (01m. H. 261 / 

M. 874) "cübbemin alt ında Tanrı 'dan ba ş ka bir ş ey yoktur" sözünü söy-

ledi. Zamanla tasavvuf da kollara ayr ıldı . İ ttihad, ittisal, vusul, hulula 

inanma ve vandet-i vücüd görü ş leri doğ du. Çe ş itli tarikatlar türcdi. 

Mesela Hallac hulula inanm ış tı  Yani kalbini temizleyen kimseye 

Tanrı 'nın hulul edeceğ ini kabul etmi ş ti. Hallac Hakikat- ı  Muhammedi-

ye'nin kadim olduğunu iddia etmi ş ti. Ayrıca dinlerin amaçta bir ol-

duğunu, yöntemlerde fark bulundu ğunu ileri sürmü ş tür. Hallac'a göre 

dinlerin amac ı  insanı  manevi temizliğ e ve Tanr ı 'ya kavu ş turmakt ır. Bu 

nedenle insan içinde do ğ duğu toplumun ilahma hizmet ederse, onu ho ş  
görmek gereklidir. 

Dinlerin birliğ i görü ş ünü Muhyiddin b. Arabi (Ölm. H. 638 /M. 

1240) de benimsemi ş tir. Muhyiddin ayr ı ca Hakikat-i Muhamnadiye'nin 

ilmi ve ameli bir makam oldu ğunu söylemiş tir. Ona göre Hakikat-i Mu-

hammediye yelilerde devam eder. Fakat Muhyiddin'in en tan ınmış  
vandet-i vücüda inanmas ı dı r. Vandet-i viicadçular evrenin Tanr ı '- 

nın tezahüründen ibaret oldu ğunu söylemi ş lerdir. Vandet-i vücüdçulara 

göre, var olan her nesne Tanr ı 'nın bir parças ı dır. Tanrı  her yerde ve 
her ş eydedir. İ nsan da Tanr ı 'dan bir parçad ı r. 

Tasavvuf yolunda çal ış an Mevlana Celaleddin Rumi (Ölm. H. 672 / 

M. 1273) de ilahi a şkı  en iyi biçimde i ş leyen bir mutasavv ıft ır. Mevlana'- 

ya göre insan Ma' ş ük- ı  ilahidir. İnsan kendini temizledikçe ilahi sevgiyi 

kazanır. Mevlana ayr ıca müziğ in, raks ın ve ho ş görünün islamiyet'e 

girmesini sağ lamış t ır. 

Yunus Emre (Ölm. H. 720 /M. 1320) de Tanr ı  a ş kı , hoş görü ve hii-

manizm üzerinde duran büyük bir Türk mutasavv ıfıdır. Yunus insana 

değer vermi ş , Tanrı  sevgisiyle yanm ış  ve ahlak temizliğ inde titiz dav-

ranmış t ır. Ona göre bilginin, ibadetin ve yap ılan her türlü fiillerin amac ı , 

insanı  olgunla ş tırmak ve Tanr ı 'ya yakla ş t ırmak olmalı dır. 

Tasavvufta Sünnet Ehli bilginlerinden Gazzali (Ölm. H. 505 /M. 

IIII)'nin de büyük bir yeri vard ır. Gazzali yaln ı z mutasavvif de ğ il, ayn ı  
zamanda fakih, kelamc ı  ve filozof idi. Özellikle geçirdiğ i şüphe krizleri 

ile Descartes' ı  and ır ı r. Ş üpheden sonra sa ğ lam imana ula ş mış  ve tasav-

vufta karar k ılmış  t ı r. 
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Tasavvufla Sünnet Ehli'nin uzla ş masmda, Kuşeyri (Ölm. H. 645 / 
M. 1072)'nin, Gazzalrnin ve Suhreverdi (Ölm. H. 632 /M. 1234)'nin etkisi 
büyük olmuş tur. Ne var ki Zamanla tasavvufta gere ğ inden fazla ileri 
gidenlere de s ık sık rastlanm ış tı r. 

Her ne olursa olsun ş iir sanat ının dine girmesinde, tezyinatta, ede-
biyatın gelişmesinde, müziğ in dinde mübah görülmesinde ve dini ho ş -
görünün yayılmasmda tasavv ıı fun büyük etkileri vard ır. 

Buraya kadar İ slam felsefesindeki çe ş itli fikir hareketlerine ve dü-
şünce sistemlerine k ısaca dokunmu ş  bulunmaktayı z. Ş imdi Cumhuriyet 
döneminde etkinliğ ini sürdürmü ş  İ slâm felsefecilerinden biri olan Ş em-
seddin Giinaltay'm düşüncelerini örnek olarak anlataca ğı z. 
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ŞEMSEDDİN GÜNALTAY'IN DINI DÜ ŞÜNCESI 

GIRIŞ  

Islam dinine göre Allah birdir ve Hz. Muhammed son Peygamber-
dir. Hz. Muhammed bu dinin ilkelerini yayma ğ a çalış mış tır. Kur'ân nazil 
olduğu sıralarda Arap yar ımadas ında sosyal bunal ımlar vard ı . Bunun 
yanında putlara tapanlar ve onlardan yard ım umanlar da çoktu. Böyle 
bir toplumda Hz. Muhammed'in ba ş arısı  büyük oldu. Kısa zamanda 
İ slamiyet yay ıldı . Bir İ slam devleti doğ du. 

Hz. Muhammed hayatta iken gerek vahyolunan âyetlerle ve gerekse 
hadisleriyle toplumun sorunlar ını  çözerdi. Müslümanlar aras ında birlik 
ve dirlik vard ı . Onun ölümünden bir süre sonra müslümanlar aras ında 
siyasal ve dinsel çeki ş meler ba ş ladı . Bu olaylar ın sonucu olarak bir çok 
mezhepler türedi. Müslümanlar ald ıkları  yeni ülkelerde yabanc ı  kültür-
lerle kar şı laş t ılar. Ticaret amac ıyla yap ılan seyahatler de müslüman-
larm yabancı  kültürlerden haberdar olmalar ını  sağ ladı . Böylece müslü-
manlar Hind, Iran ve Yunan kültürleriyle kar şı  karşı ya geldiler. Bunun 
sonucu olarak bilime ve dü şünceye daha çok önem vermek ihtiyac ını  
duydular. Esasen Kur'ân bilenle bilmiyeni e ş it tutmuyordu. Bilimi, akl ı  
ve hikmeti ö ğ en âyetler müslümanlara ş evk veriyordu. Özellikle Halife 
Me'mun akla önem vermi ş ti. Bir çok yunanca eserlerin arapçaya çeviril-
mesini sağ lamış tı . Bu bilim ve dü ş ünce faaliyeti daha sonralar ı  büyük 
İ slam düşünürlerinin yetiş mesinde rol oynad ı . Kindi (Ölm. H. 252 /M. 
866), Farabi (Ölm. H. 339 /M. 950), İ bn Sina (01m. H. 428 /M. 1037) 
ve İbn Rüş d (Ölm. H. 595 /M. 1198) gibi büyük filozoflar ı  İ slam âle-
minde yeti ş ti. Müslümanlar t ıpta, astronomide, eczac ılıkta, ziraat tek-
niğ inde ve kâ ğı t sanayiinde büyük ilerlemeler kaydettiler. İ slam dini 
ictihad kap ısını  açık tuttuğu için çe ş itli fıkhi mezhepler zaman ın ihtiyaç-
larına cevap verdiler. İnanç konularında da Mutezile, Maturidiyye ve 
Eş 'ariyye gibi büyük mezhepler do ğdu. Fakat E ş 'arilik Mutezile'ye göre 
daha az akılcı  idi. İ slâm medeniyeti bir kaç yüzy ıl boyunca ilerleme kay- 
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detti. Ne yaz ık ki daha sonraki yüzyıllarda ça ğı n ihtiyaçlar ına uygun 

ve müslümanlar ın çoğunluğu tarafından benimsenmiş  bir ictihad yap ıla-
madı . Gerçi Selçuklular ve daha Sonra Osmanl ılar devlet kurma yetenek-
leri ve teknikleri sayesinde İ slâmiyet'e büyük hizmetler yapt ılar Fakat 
Osmanlılarda da 16. yüzy ıldan sonra gerileme ba ş ladı . Osmanlıların son 
devirlerinde tutuculuk artt ı . Akla ve tekniğe gerekli değer veıtilemedi. 

Tanzimat hareketleriyle yap ılmak istenen düzeltmelerde de bat ının me-
tod ve tekniğ i tam olarak kazan ılamadı . 

İş te bu durumu gören baz ı  Türk aydınları  islamiyeti hurafelerden 
ve tutucu güçlerin etkisinden kurtarmay ı  düşündüler. Mesela Sait Ha-

lim Paş a (1863-1921) islamiyetin modernle şmesi için çalış tı '. Özellikle 
islamlaş mak adlı  eserinde islamiyetin ahlak, sosyal ve siyasal sisteminin 
zaman ve çevreye göre tefsir edilmesini savundu. Hürriyet, adalet ve 
dayanış maya önem verilmesini önerdi. Irkç ılığ a karşı  çıktı . İ slamda 
yenile şmeyi düşüncesinin temeli yapt ı2 . İ slamcı  kalınmasını  ve İ slami-
yetin birle ş tirici ruhundan faydalanmas ım salık verdi. İ slamda modern-
leş meye taraftar olan ayd ınlardan biri de Celal Nuri İ leri (1877-1939) 
dir. Celal Nuri İ leri "İ slamda Yenileşme Zarureti" ad ı  altında yazılar 
yazdı . İ ttihad- ı  İ slam adli eserinde akla ve ça ğ daş  uygarlığ a daha çok 

uyulmasım önerdi. Celal Nuri kad ın haklarının ve banka faizlerinin le-
hinde bir çok yaz ılar yazd ı . Islamın inanç sisteminin değ işmeyeceğ ini 
ve fakat fıkhi kuralların zamanın ş artlarına göre değ iş tirilmesi gerektiğ ini 

savundu3 . 

Cumhuriyet devrinde bir ara Diyanet İş leri başkanlığı  yapmış  olan 
Ş erafeddin Yaltkaya (1879-1949) da uyan ık bir bilgindir. Tarikatların 
bozulmuş  ş eklini yermiş tir. Medresede yeti şmekle beraber Cumhuriyetin 
getirdiğ i yenilikleri benimsemiş tir. Milli duygular ı  güçlü ve ayd ın bir 
din adamı  olarak tanınır. 

İsmail Hakkı  İ zmirli (1868-1946) de modernist islamc ıdardandır. 
Özellikle Islam felsefesi, kelam ve f ıkıha dair yaz ılarıyla tanınmış tır. 
akılcılığı  ve çağdaş  düşünceye verdiğ i değer dikkati çekmiş tir4. 

1 Bak. Prof. Dr. Tank Z. Tunaya, Islâmed ık Cereyan', s. 12, İ stanbul 1962; İ brahim 

Alaattin Gövsa, Türk Me şhurlar' Ansiklopedisi, s. 339, Yedi ğiin neşriyatı  (tarihsiz); Sait Halim 

Paş a, Buhranlarumz s. 178, 205-213 tarihsiz. 

2 Bak. Yusuf Hikmet Bayar, Türk İ nkilâbı  Tarihi, c. III, s. 477-486; Ankara 1967; Hüse-

yin G. Yurdayd ın, İ slam Tarihi Dersleri, s. 172, Ankara 1971. 

3 Bak. Hilmi Ziya Ülken, Türkiyede Ça ğdaş  Düşünce Tarihi C. II, s. 657-671, İ stanbul 

1966; İ brahim Alaattin Gövsa, Türk Me şhurlar Ansiklopedisi, s. 80-81. 

4 Bak. Hilmi Ziya -etken, Türkiyede Ça ğ daş  Düşünce Tarihi, c. II, s. 453-458. 
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İş te bizim asil dü ş ünceleri üzerinde duraca ğı mı z Ş emseddin. Günal-
tay da modernist islamc ılardan birdir. 

Ş emseddin Günaltay'm Hayat ı  ve Eserleri 

Ş emseddin Günaltay Kemaliye'de 1883 y ı lında doğdu. Yüksek Mual-
lim Mektebinin fen şubesinden mezun oldu. Avrupa'da da fizik alan ında 
öğ renim yapt ı . Milli duyguları  güçlü bir insan olarak Türkiyede çe ş itli 
liselerde ö ğ retmenlik ve müdürlük görevini ifa etti. Tarihe merak ı  vard ı . 
Bu alanda kendini yeti ş tirdi ve değ erli eserler verdi. İyi arapça ve farsça 
bilirdi. Medresede de okudu ğundan İ slam kültürüne iyice vak ıftı  Ede-
biyat Fakültesi Türk Tarihi ve islam Kavimleri Kürsüsüne 1914 de 
profesör olarak atand ı . Ayrıca Darulfünun Ilahiyat Fakültesinde Islam 
Dini Kürsüsünde Profesörlük yapt ı . 1915 te Bilecik milletvekili oldu. 
Milli mücadele yıllarında Anadoludaki hürriyetçi hareketi destekledi ve 
gençlere yol gösterdi. 1923 de 2. Büyük Millet Meclisine Sivas milletve-
kili olarak katıldı . 1954 yılına kadar her devre milletvekili seçildi. 15 
Ocak 1949 da ba şbakan olmu ş tu. Serbest seçimler yap ılmasını  sağ ladı . 
22 Mayıs 1950 de siyasi iktidar ı  Demokrat Partiye devretti. 1961 de 
Cumhuriyet Senatosu üyeli ğ ine seçildi. 19 Ekim 1961 de Istanbul'da 
öldün. 

Eserleri: Maziden Atiye 1913; Zulmetten Nura 1917; Hurafattan 
Hakikate 1917; Tarih-i Edyan 1922; İ slam Tarihi 1922-1925; İ slamda 
Tarih ve Müverrihler 1923-1925; Islam Dini Tarihi 1924; Mufassal Türk 
Tarih (5 cilt 1928-1933); Uzak Ş ark Tarihi 1937; Eski Suriye ve İbrani-
ler Tarihi 1937; Yak ın Ş ark Tarihi (1-4 cilt, 1937-1951); Türk Tarihinin 
İ lk Devirleri 1937; Iran Tarihi 1948; Perslerden Romal ılara Kadar Se-
levkoslar, Nebatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama Krall ıkları  1951; 
Hürriyet Mücadeleleri 1958. 

Şemseddin Günaltay'm Dini Düşüncesi 

Ş emseddin Günaltay dinin toplum için gerekli oldu ğuna inanır. 
Kendisi müslüman oldu ğu için İ slamiyete öteki dinlerden daha çok de ğ er 
verir. Fakat onun Islam anlay ışı  gerek birçok medrese mensuplar ının 
görüş lerinden ve gerekse tasavvufçularm felsefelerinden farkl ıdır. Ona 
göre Kur'an ve hadislerin ça ğ da ş  uygarlığ a engel olan bir yan ı  yoktur. 
Ilim ve fende ça ğdaş  uygarlığı  benimsemek gereklidir. Ahlakta ise Sele-
fiyyun devrinin tutumunu sal ık verir. Ahlak sorununu islamın yeniden 

5 Bak. Türk Ansiklopedisi, c. XVIII, s. 174-175, Ankara 1970; Hilmi Ziya Ülken, Türki-

yede Çağ daş  Düşünce Tarihi, c. II, s. 649-650. 

208 



dinamizme ulaş mas ı  bakımından öne al ır. O bu konudaki görü şünü 

Kur'ân ve hadislerle saptar: Hz. Muhammed " İ slam güzel ahlakt ır" 

diye buyurmu ş tur. Ba ş ka bir hadisinde ise "Ben ancak ahlak ın güzellik-

lerini tamamlamak için peygamber olarak gönderildim" demi ş tir. Ş em-

settin Günaltay, ahlak konusunda şu hadisler üzerinde de durmu ş tur: 

"Müminlerin iman yönünden en olgunu, ahlak yönünden en güzel olan-

ları dır". "Kulun iman ı  kendisi için sevdi ğ i ş eyi karde ş i için de sevmedik-

çe tamam olmaz". "Akıl gibi tedbir, güzel ahlak gibi faydal ı  hesap ol-

maz". "Kul ibadeti zay ıf olsa da güzel ahlak ıyle büyük derecelere ve şerefli 

yerlere ula şı r. Yine kul ibadetini yapsa da kötü ahlaki yüzünden cehen-

nemin en a ş ağı sına gider"6. Günaltay ahlak konusunda daha bir çok 
kanıtlar vermi ş tir. Bunların hepsini burada zikredecek de ğ iliz. Yalnız 

şu kadarını  belirtelim ki Günaltay'a göre birçok müslüman gerçek İ s-

lam ahlakını  tam uygulamamış lardır. Eğ er bilime, adalete, hikmete ve 

fazilete her müslüman ayn ı  derecede önem verseydi, İ slam aleminin yir-

minci yüzyılda durumu çok daha ba şka olurdu. 

Ş emsettin Günaltay, islam ın inanç ilkeleri üzerinde de durmu ş tur. 

Bilindiğ i üzere Tanr ı 'ya, peygamberlere, meleklere, kutsal kitaplara, Ahi-
ret hayat ına ve kadere inanç islam ın iman esaslarmdand ır. Günaltay bu 
esaslarııı  hepsine inanmaktad ır. Fakat kader sorununun kimi müslüman-
larca yanlış  anlaşı ldığı  üzerinde ısrar etmi ş tir. İslamda Cehm b. Saf-
van' ın kurduğu kader anlay ışı  yanlış tır. Cehm'e göre insan ın hiç bir 

irade ve seçim özgürlü ğü yoktur. İnsanın füllerini Tanrı  dilediğ i gibi 

yazmış tır. İnsan bir robot gibi bu fiilleri iş ler. Cebriyeciler dedi ğ imiz 

bu görüş  taraftarlar ı  kaderi yanlış  anlamış lardır. Bunlara kar şı  çikan 
Mu'tezile ise insan ın kesin surette özgür oldu ğunu savunmu ş tur. Bunlar ın 

ortas ında yer alan E ş 'ari ise akıl ve nakli uzla ş tırmağ a çahş mış tır. Ş em-

seddin Günaltay E ş 'ariliğ in orta yolu tuttu ğunu belirtmiş tir7 . Cebri-

yecileri ise a ğı r surette suçlam ış tır. Yalnız E ş 'ariliğ in de geniş  İ slam küt-
leleri tarafından tam olarak kavrand ığı na inanmamış tır. E ş 'arilere göre 

kullarm fiillerini Tanr ı  takdir eder. Kullar da cüz'i iradeleri ile bu filleri 
yaparlar. Tanrı  kullarm füllerinin nas ıl olacağı m önceden bildiğ i için 

onların kaderlerini saptam ış tır. Yoksa kimseyi zorlam ış  değ ildir. Günal-

tay'a göre kader Tanr ı 'nın evrendeki kanunlar ına inanmakt ır. "Tanr ı '- 
nın sünneti (kanunu) için de ğ iş me bulamayacaks ın" ayeti bunu gösteri-

yor8 . Bu demektir ki her şeyin bir nedeni vard ır. İ nsanlarm "kaderim 

6 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, Zulmetten Nura, s. 72-79, Tevsi'i T ıbaat matbaas ı  1331. 

7 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, zulmetten Nura, s. 352. 

8 Bak. M. Ş emsettin Günaltay, ay ın eser, s. 376; Ahzab suresi ayet: 62. 
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bu imiş " diyerek tembelle ş mesi yersizdir. Tanrı  kötü fiillerden raz ı  
olmaz ve adalet sahibidir. O halde insan ın bir ş eyi yapma özgürlü ğü de 
vardır. "Insan için ancak çal ışı p yaptığı  ş ey vard ı r" ayeti9  de bu konuya 
ışı k tutmaktad ır. 

Ş emseddin Günaltay' ın üzerinde durdu ğu önemli dini konulardan 
biri de Islam'da ilim anlay ışı dır10 : islam dini ilme çok önem vermi ş tir. 
Kur'an'da geçen bir çok ayet bilimi ve bilim adamlar ını  öğmüş tür. 
"Bilenle bilmiyenler e ş it olurlar m ı" 11  ayeti bu övgünün örneklerindendir 
Yine "bilmiyorsanı z akıl sahiplerine sorunuz" 12  ayeti de bu konuda 
dikkati çekmektedir. Ayr ıca Hz. Muhammed'in bir çok hadisleri de bili-
mi te şvik edicidir. Günaltay bu hadislerden de bir çok örnekler vermek-
tedir. I ş te bu hadislerden kimileri şunlardır: "Ki ş inin temeli akhdır; 
aklı  olmaya= dini de olmaz". "Allah akl ı  olmayan mü'mini sevmez", 
"İ lmi beş ikten mezara kadar aray ınız". "Bilim istemek bütün erkek ve 
kad ın müslümanlara farzd ır". "Hikmet müminin kaybolmu ş  malıdır. 
Onu nerede bulursa al ır". Günaltay bütün bu kan ıtlara rağmen bir çok 
müslümanın miskinlik ve tembellik yolunu seçmesini ele ş tirmiş tir. Din 
adamlarının islamın gerçek ruhunu geni ş  halk kitlelerin öğretemediğ ine 
dikkati çekmiş tir. 

Günaltay' ın üzerinde durdu ğu önemli dinsel konulardan biri de 
İ slamda çalış madır. Çalış ma konusu da sonradan müslümanlar aras ında 
gereğ i gibi değ erlendirilememiş tir. Genellikle tarikatlar ın etkisiyle fa-
kirlik, miskinlik ve tembellik çoğ almış tır. Bir lokma, bir h ırka yeter zih-
niyeti do ğmuş tur. Oysaki müslümanlar bilime ve çal ış maya önem ver-
dikleri ça ğ larda büyük bir uygarl ık kurmayı  baş armış lard ır. Müslüman-
ların tevekkülü yanlış  anlamalar ı  da tembelliğ i doğuran nedenlerdendir. 
Oysaki gerçekte her i ş de ilkin akıl ile tedbir almak, sonra Tanr ı 'ya te-
vekkül etmek gereklidir. Demek ki islamiyet ak ıl, tedbir ve çalış mayı  
sağ lık vermektedir. İş te çalış ma konusunda Kur'an'da bir çok buyruk-
lar vard ır. Özellikle şu ayetler dikkati çekicidir: "Dünyadan nasibini 
unutma" 13. "Arza yay ılınız ve Allah' ın verdiğ i nimetlerden faydalan-
mayı  isteyiniz" 14 . Ayrıca bu konuda bir çok hadisler de vard ır. İş te 

bunlardan da kimi örnekler: "Sonsuz olarak ya ş ayacakm ış  gibi dünya 

9 Bak. Necm suresi, ayet: 39. 

10 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, Zulmetten Nura, s. 65-71. 

11 Bak. Zumer suresi, ayet 9. 

12 Bak. Nahl suresi, âyet: 43. 

13 Bak. Kasas suresi, ayet: 77. 

14 Bak. Cum'a suresi, ayet: 10. 
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için, yarın ölecekmi ş  gibi de Ahiret için çal ış ". "Yap ılan iş lerin en hay ı r-
lısı  helal kazançt ır". "En hay ırlınız, Ahiret için dünyas ını , dünya için 

de khireti terkeden de ğ il, her ikisine beraberce önem veren kimsedir". 
"Allah kuluna çal ış tığı  derecede her ş eyi verir". 

Bütün bu kanıtlara rağ men tembellik yolunu seçenler toplumun 

gerilemesine sebep olmuslard ır 15 . 

Günaltay müslümanlar ın geri kalma nedenlerini İ slâmiyette de ğ il 

ş eyhlerde, yenilik dü ş manı  din adamlar ında ve hurafelerde aramak-
dır16 . Fikri durgunluk ve gerilemede Mu'tczile'nin ak ılcı  sistemine kar şı  
çıkan E ş 'ariliğ in de etkisi olduğu kanaatindedir. Özellikle Gazzali'nin 

felsefecilere kar şı  çıkmasının serbest ve felsefi dü şüncelerin geli ş mesini 

engellediğ ini ileri sürmektedir 17 . Günaltay gençiliğ inde yazdığı  yaz ılarda 
özellikle kaza ve kader konusunda E ş 'ari'nin uzla ş tırı cı  formülüne karşı  
çıkmamış tır. Fakat İ slami ilimlerde derinle ş tikçe daha ak ılcı , daha hür 

ve daha müsamahâkâr bir İ slam anlay ışı na taraftar olmu ş tur. İ slâm uy-

garlığı nın kurulmas ında içtihad ın önemini her devirde yazdığı  yaz ılarda 

savunmu ş tur. Ona göre İ slâmiyet gere ğ i gibi halk kitlelerine anlat ıla-

mamış tır. İ slâm dini cehaletin kar şı sındadır. Fakat müslümanlar yüz-

yıllar boyunca bilimi ve bilimsel anlay ışı  geniş  halk kitlelerine yayama-

miş tır. İ slâmiyet temizlik ve sa ğ lıktan yanad ır. Fakat yetkililer ve din 

adamları  bu kurallar ı  her müslümanın bilincine yerle§ tirememi ş tir: İ s-
lâmiyet akıldan ve ilerlemeden yanad ır. Fakat akl ın karşı sına tarikat 

mensupları , ilerlemenin kar şı sına tutucu medreseliler ç ıkmış tır. 

İ slâmiyetin doğusundan sonra bir kaç yüzy ıl boyunca geni ş  halk 
kitlelerine mal olan içtihatlar yap ılmış tır. O devirlerde İ slâmiyetin ruhu 
daha iyi kavranm ış tır. Daha sonraki devirlerde ictihad kap ı sının aç ık 

oluşundan gere ğ i gibi yararlanmak engellenmi ş tir. Oysaki İ slâm fıkh ında 
zaman ın değ iş mesiyle hükümlerin de ğ iş mesi kabul edilmiş tir. "Allah 

sizin için zorluk de ğ il, kolaylık ister" âyeti1 8  de güçlüklere çare bulun-
masını  salık vermektedir. Ayr ıca Günaltay içtihat konusunda şu hadisi 
hatırlatmış tır: " İctihad edip isabet edersen senin için iki, içtihad edip 

hata edersen bir sevap vard ır". Hz. Muhammed Muaz b. Cebel'in Kur'ân 

ve hadislerde bulunmayan hususlarda akla ba ş  vurmas ına izin vermi ş tir. 
Düşünürümüz bunu da ictihad kap ı sının İ slâmda daima aç ık olduğunun 

15 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, zulmete ıı  Nura, s. 79-90. 

16 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, ayn ı  eser, s. 91. 

17 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, İ slâm Dünyasının İıı hitatı  Sebebi Selçuk İ stilas ı  mıdı r, 
Belleten, e. II, say ı : 5-6, s. 73-87, Ankara 1938. 

18 Bak. Bakara suresi, 5y-et: 185. 
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bir delili saymış tır. Günaltay ictihad ı  fıkıhta ve sosyal alanlarda iste-

mektedir 19 . 

Günaltay müslümanlar aras ında yaygın olan yanlış  inançlarında 

ilerlemeyi bir ölçüde engelledi ğ ini belirtmiş tir: Baz ı  tarikatların yalnı z 

ya ş ama telkinleri, dünya kazanc ına değ er vermeme e ğ itimleri ve miskin-

lik ilerlemeyi engelleyici olmu ş tur. İ lk müslümanlar canl ı  bir ruha sahip 

oldukları  için mücadelelerinde üstün gelmi ş lerdir. İslâmiyet yard ımlaş -

mayı , adaleti, fazileti ve topluma,faydah i ş ler yapmay ı  emreder. Gerçek 
İ slâmiyet tutuculuğun, sefaletin ve hurafelerin kar şı smdadır. Hal böyle 

iken ne sefalet önlenebilmi ş , ne de hurafeler islamiyetten temizlenebil-
miş tir. Çama şı r yıkamak, t ırnak kesmek, elbise dikmek, ev nakletmek 
ve yıkanmak gibi hususlarda haftan ın belli günlerini u ğursuz sayan 

müslüman az değ ildir. Hatta iki bayram aras ında evlenmeyi bile haram 

sayanlar vard ır. Hasta olunca doktora ba ş vurmak yerine, muska yazd ır-
ma, kurş un dökme ve türbeleri ziyaret gibi yanl ış  çarelerle yetinenler 

çoktur. Yine nazara inanan, muhabbet muskalarma güvenen ve faldan 

yard ı m umanlar s ık s ık görülmektedir. Ş u veya bu hareketi u ğursuz tu-

tarlar ve baz ı  kuş ların ötmesinden bile dinsel manalar ç ıkaranlar var-

dır. Günaltay bütün bunlara kar şı dır. Çünkü bu gibi hususlar gerçek 
islâmiyette yokturn. 

Günaltay' ın üzerinde durdu ğ u önemli dinsel konulardan biri isla-
mm imkan verdiğ i hoşgörü ve vicdan özgürlüğüdür. Dü şünürümüz top-
lum içinde huzurlu ya ş anılması  için dinsel nedenle şunu bunu suçlamanın 

bırakılması  gerektiğ ini yaz ıyor: Kimi kimseler dini kendi tekelinde gö-

rüp biraz fikri mütalaa yürütenleri inkarc ılıkla suçlamış lardır. Bu hem 

Tanrı 'n ın emirlerine, hem de kimi hadislere ayk ırıdır. Örneğ in şu hadis 

Islamın hoş görüsünü aç ıkça gösteriyor: "Bir kimseden küfrüne yüz, 
imanına bir kan ıt sayılacak bir söz ç ıkarsa, bu bir kan ıta göre hareket 

edilir Sonuç olarak sözün sahibi tekbir edilemez" 21 . 

Günaltay vicdan özgürlü ğü konusunda bize şu ayeti kan ıt olarak 

göstermiş tir: "Sen ancak bir hat ırlat ı cı sın; onlar üzerine bask ı  yapı cı  de-

ğ ilsin"22. Düş ünürümüze göre vicdanlar hür oldu ğu derecede dü ş ünce 

19 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, Zulmetten Nura, s. 379-405. 

20 Bak. M. Ş emseddin Günaltay, Hurafattan Hakikate, s. 283-315, Tevsi'i T ıbbaat Mat-

baası  1332 (tarihsiz). 

21 M. Ş emseddin Günaltay, ayn ı  eser, s. 337. 

22 Bak. Ga ş iye suresi, ayet: 21 --24; M. Ş emseddin Günaltay, Hurafattan Hakikate, s. 348; 

Şemseddin Günaltay, İ slânı  Dünyasını n İ nhitatı  Sebebi Selçuk İ stilas ımı dır, Belleten, c. II, 

sayı : 5-6, s. 85-87. 
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alan ında geliş me de artar. İ lk müslümanlar aras ında dayanış ma vard ı . 
Saygı  vardı . Daha sonralar ı  çe ş itli fırkalar ç ıkmış  ve bunlar aras ında 
çekiş me eksik olmamış tır. Oysaki Kur'ân'da "dinde zorlama yoktur" 23 

 âyeti vardır. Herkes birbirinin inanc ına saygı lı  olursa, insanlar aras ında 
ki mutluluğ a götüren ba ğ lar da güçlenir. 

Sonuç olarak Ş emseddin Günaltay halka islâmiyet'in gerçek ruhu-
nun öğ retilmesini önermiş tir, Uyuşukluğ a ve miskinliğe karşı dır. Akıl 
ve çalış ma yolunu göstermi ş tir. Her türlü dinsel bask ılarm kar şı sındadır. 
Din adamlar ının çağdaş  uygarlığı  bilen kimseler olmas ı  gerektiğ ini belirt-
miş tir. Dinin amac ının insanları  ahlâken düzeltmek oldu ğu üzerinde 
durmuş tur. Hurafelerin zararlar ı  üzerinde yeteri kadar yaz ılar yazm ış t ır. 
Halk kitlelerinin eğ itilmesinin İ slâmm buyruklar ından olduğunu belin-
miş tir. Kur'ân'da bilimden, ak ıldan ve hikmetten söz eden âyetler bu-
bulunduğunu göstermi ş tir. Hası lı  Ş emseddin Günaltay'a göre islâmiyet 
çağ da ş  uygarlığ a aykırı  değ ildir. 

23 Bak. Bakara suresi, âyet: 256. 
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İ NSANIN DEĞERI VE BU KONUDA TÜRK FELSEFESİ  

Doğ anın en değ erli varlığı  olan insan hakkında tarih boyunca gö-
rüş ler ortaya ç ıkmış tır. Kimi dönemlerde insan kendini do ğadan ayıra-
mamış t ır. Cans ız ya da canl ı  nesnelerin ruhunun kendisini etkiledi ğ ini 
sanmış tır. Insanlık biraz daha geli ş ince kendisini nesnelerden ay ırmasmı  
bilmiş tir. özü ile nesneler aras ındaki farkı  görmeğ e baş lamış tır. Her ş eye 
bilinçle anlam vermeyi ba ş armış t ır. 

İnsanlık çoktanrıcılıktan büyük ölçüde, Allah'ın gönderdiğ i elçi- 

, ler arac ılığı  ile kurtulmu ş tur. Göksel dinler yarat ıcı , güçlü ve her şeyin 
nedeni bir Allah' ın varlığı nı  aç ıklamış tır. Böylece insan, kendi varh-
ğı nın Allah'dan geldiğ ine inanmış tır. Yarad ılışı n aslımn Allah olduğuna 
inanan insan, her ş eyi dinle aç ıklamağ a çal ış mış tır. Bu anlay ış  Ortaça ğ  
boyunca devam etmi ş tir. Bu görü ş  dünyanın bir çok yerinde yer yer 
etkinliğ ini sürdürmektedir. Yahudilik, H ıristiyanlık ve islâmiyet, var-
lığı n Allah' ın dilemesiyle yarat ıldığ mı  doğ rular. Varhk gibi insan da 
Allah'ın iradesiyle var olmu ş tur. 

Hz. Miisa, zalim Firavunlarla u ğ ra ş mış  ve tevhid dinini yaymay ı  
baş armış t ır. Hz. İ sa sevgi, umut ve do ğ ruluk ilkelerini sal ık vererek in-
sanların mutluluğu için çaba göstermi ş tir. Son Elçi Hz. Muhammed ise 
en olgun semâvi dininin ilkelerini yayarak insanl ığ a ışı k tutmak istemi ş -
tir. Onun Haccet ul-Veda'da söyledi ğ i şu sözler ne denli derin anlamlar 
ta şı maktadır: "Ey insanlar!. Tanrı 'nız birdir. Babanız birdir. Hepiniz 
Adem'den geldiniz Adem de topraktan yarat ıldı . Allah kat ında sizin 
en iyiniz do ğ ru yolu seçeninizdir. Arab' ın Acem'e, Acem'in Arab'a, k ır-
mı zı  derilinin beyaza, beyaz derilinin k ırmı zıya üstünlüğü yoktur. Üs-
tünlük Tanrı  katında sadece kötülükten sak ınmada, iyilik ve doğ ruluk-
tad ır". 

Kur'ân'da bulunan birçok âyet, Islâmiyet'in insana ne denli önem 
verdiğ ini göstermektedir: "Ey insanlar biz sizi erkek ve di ş i olarak ya-
ratt ık, sizi bölük bölük, kabile kabile yapt ık. Tanışı p iyi geçinesiniz diye 
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böyle yapt ık. Sizin Allah katmda en iistiiniiniiz en çok sakm ıp doğ ru 
ve iyi olan ınızdır" 1 . "Biz insan ı  en güzel biçimde yaratt ık"2. "Andol-
sun ki biz Adem oğullarını  ş ereflendirdik" 3. " İ nsanlar tek bir toplum 
idi" 4 . 

Görülüyor ki Göksel dinlerin sonuncusu islâmiyet, yer yüzünde 
insana özel bir de ğer vermektedir. 

Tarihin kimi dönemlerinde insan ba şka türlü de de ğ erlendirilmiş tir. 
Sözgelimi Eskiçağ da Yunanl ılar insanı  bir akıl varlığı  olarak değerlen-
dirmeğe çal ış mış lardır. Hatta kimi zaman evrenin varl ığı nın nedeni 
olarak ald ı  göstermi ş lerdir. Insan ın kafas ında her ş eyi düzene sokabile-
ceğ ini, ideallerini içgüdüsüz gerçekle ş tirebileceğ ini ve doğ ayı  buyruğu 
alt ına alaca ğı nı  savunan bu görü ş  Kant ve Hegel'e kadar zaman zaman 
savunulmu ş turs. 

Bazı  araş t ırıellar ise hayvanlarda biyolojik ve gerekse psikolojik 
açıdan kesintisiz bir geli ş menin olduğunu ileri sürerek canl ılar aras ında 
derece fark ı  gördüler. Wolfgang Köhler (1889-1967) geli ş miş  bir maymun 
olan antropoicller üzerinde deneyler yaparak bu iddiay ı  destekledi. 
Antropoidlerin insana en yak ın maymun olduğunu söyledi. Çünkü ant-
ropoidlerde zekâ ve alet kullanma yetene ğ i var diyordu. 19. yüzy ıl son-
larında ve 20. yüzyıl baş larında bu görüş  dünyada etkili oldu6 . 

Bu görüş e karşı  olan Geist kuram ı , insanın evrendeki yerini sapta-
mak aç ı sından dikkati çekmi ş tir. Bu kuramı  Max Scheller ortaya at-
mış tır. Ona göre insan varlığı  iki alana ayrılır: 1— Geist alan ı , 2- Psiko-
vital alan. 

Geist alanı  insanın bağı msız ve özgür olduğu alandır. Geist tanr ıhk 
bir güç olup insan ın kiş iliğ ini temsil eder. Psi ş ik davranış lar kendiliğ in-
den olur. Bir gerçekle ş tiriciye gereksinme duyma. İnsanın psikovital 
yanı  çevreye bağı nıhdır. Hayvan gittiğ i yere içgüdülerini de götürür. 
Geist ise saf bir etkinliktir Geist'in kendisi aktlardan olu şur. Aktlar ın 
gerçekle ş tiricisi bizzat ki ş idir. Kiş i aktlarm merkezidir. İ nsan bir geist 
varlığı  olduğu için bağı msızdır, dünyaya aç ıktır. Olup bitenlere hay ır 
diyebilir. Geist'a sahip varlık, ancak objektif olabilir. Yans ız davrana- 

1 Bak. Suret ul-Hucurat, âyet: 13 

2 Bak. Tin suresi, âyet: 4 

3 Bak. lira süresi, âyet: 70. 

5 Bak. Takiyetten Menğ iisoğ lu, Kant ve Scheller'de İnsan Problemi, s. 92-93 Istanbul 

1969. 

6 Bak. Takiyettin Mengü şoğ lu, Ça ğı mızda Antropolojik Teoriler, Felsefe Arkivi, say ı : 

20, s. 39-40, Istanbul 1976. 
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bilir. iiayk anda psikovital belirtiler gözle görülebilir Canl ı lık, içgüdü, 

hafıza ve zekâ genellikle canl ıların ortak nitelikleridir. Vital tepki yani 

canlı lık, bitkilerin temel özelliğ idir. İ çgüdü hayvanlarda egemendir. 
Hafıza ve zekâ, maymunlarda ve özellikle antropoidlerde bulunmakla 
beraber, as ıl insanda geli ş miş tir. Ancak insanda bunlar ın dışı nda Geist 

alan ı  vard ır. Hayvanda aktlarm merkezi olmak, ki ş i olmak özelliğ i başka 

bir deyimle psikovital alana ba ğı mh olmayan Geist alan ı  yoktur. İ nsan, 

kiş i olduğu için özgür, ba ğı msız ve hay ır diyebilen bir varlıktır. İnsan 

Geist'a sahip oldu ğu için nitelik aç ı s ından hayvandan üstündür. Hay-

vanla insan aras ındaki ayrım, sadece derece fark ı  değ ildir. Asıl fark, 

nitelik fark ıdır. İnsanın temel niteliğ i de objektif, ba ğı msı z ve özgür ya-

nıdır. Bunu da Geist alan ı  temsil eder7 . Geist' ı n organik ve psi ş ik alanla 

bir ilişkisi yoktur. Hayvanlarda geist alan ı  bulunmaz. 

Scheller'in bu görü şü etkili olmakla beraber antropolojide Gehlen'in 

biyolojik kuram ı  da dikkati çekmi ş tir. Scheler, insan ı  farklı  iki alana 

ay ırarak bir tür metafizik görü şü savunmuş tu. Gehlen ise bilimsel ara ş -

tırmalara dayanmak istedi. İnsanın doğ duğu zaman organlar ı  bakımın-

dan ilkel oldu ğunu ve savunmas ız bulunduğunu söyledi. Bebekte tüy 

ve saldırma organlar ı  yoktur. Gehlen'e göre insan gerçekte 20 ay sonra 

doğmalıdır. Do ğu ş ta insan eksiktir, savunmas ızdır, İnsan bu eksikliğ ini 

davran ış larını  ahlakile ş tirerek ve akla göre hareket ederek giderir. Hay-

yanda içgüdü vard ır. Insanda ise ahlak kurallar ına uyma ve akla göre 

hareket etme yetene ğ i vard ır. İnsan böylece doğ al yeteneklerini geli ş -

tirebilir. Eksikliklerini giderebilir. Hayvanda ise bu nitelikler yoktur. 

İ nsan etilde ş tirme ve rasyonelle ş tirme yetene ğ ine sahip olduğu için hay-

yandan farklı  bir varl ıktır. Hayvana bütün yetenekleri haz ır verilmiş tir. 
İnsan ise yeteneklerini geli ş tiren bir varl ıktırs. 

Kültür antropolojisi kuram ı  açı sından da insan de ğ erlendirilmi ş tir. 
Bu alanda özellikle Cassirer'nin ara ş tırmalar ı  dikkati çekmiştir. Ona 
göre insan bir ak ıl varlığı  değ il, semboller varlığı dır. İnsan gerçekler dün-
yas ında değ il, semboller dünyas ında ya ş ar. Insan ın dünyasını  dil, din, 
mitos, sanat, tarih ve bilim olu ş turur. Insan ın bu gibi ögelerden meydana 
gelen semboller kosmosu, ona ya ş ant ı sıııı  ve deneylerini yorumlama im-
kan ı  verir. İnsan bu kosmosu sayesinde ya ş ant ı sını  bir dü şünce düzenine 
sokar. Antropoloji uzmanlar ı  dil, din, sanat, tarih, mitos ve bilim gibi 
semboller dünyas ını  ara ş tırdıkça insan ı  daha iyi de ğ erlendirmek imkan ı  
ortaya ç ıkar Insan bu kosmosuyla öteki canhlardan ayr ılır9 . 

7 Bak. Takiyettin Mengü şoğ in, Çağı mızda Antropolojik Teoriler, Felsefe Arkivi, say ı : 
20, s. 40-41. 

8 Bak. Arnold Gehlen, İ nsan. İ stanbul 1973. 

9 Bak. Ernst Cossirer, İ nsan tistüne Bir Deneme, Çeviren: Necla Arat, tat. 1980 
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Ku ş kusuz ontolojik temellere dayanan antropoloji aç ı sından insan 
söz konusu olmu ş tur. Ontolojik temellere dayanan antropoloji, insan 
varlığı ndan, insanın davran ış larının temelinde bulunan olaylardan, in-
san ba ş arılarından hareket ederek insan ı  değ erlendirmi ş tir. İnsan, bütün 
ba ş ar ıları  ve davranış lariyle evrende yerini alm ış tır. İnsan, bilen, dav-
ranan, değ er yaratan, önceden gören, tav ır alan, isteyen, özgür olan, 
tarihiliğ i olan, çalış an, eğ iten ve e ğ itilen, devlet kuran, sanat yaratan, 
inanan, konu ş an ve düzenli olmayan (disharmonik) bir varl ıktır. İnsan 

ne denli ilkel olursa olsun onun bulundu ğu her dönemde bu fenomenler 
olmu ş tur. İnsan biyopsi ş ik bir varl ık olarak parçalanmadan incelenirse 
onun baş arıları  açıkça görülür. Böylece insan evrende de ğ erini bulur ı o. 

Hindistan'da ötedenberi insan ın kayna ğı nı  ara ş tıran görü ş lere rast-
lanmaktad ır. Özellikle budizm insan ın de ğ eri aç ı sından dikkati çek-

mektedir. M.O. 563'de dünyaya gelen Buddha bir prens olarak ya ş ama 
ba ş lar. Ancak bir gün arabac ı s ı  Channa ile gezinti yaparken ya ş lı  ve 
çirkin bir ihtiyar görür. Daha sonra vebadan k ıvranan bir hastaya rast-
lar. 'Üçüncü olarak yak ılmak üzere götürülen cesedi görür. Böylece dü-
ş ünceye dalar. Ya ş lılığı n, hastalığı n ve ölümün herkesin ba şı na gelece-
ğ ini düş ünür. Nihayet kutsal bir yaln ız adama rastlar. Onun yaln ı zlığı na 
imrenerek her ş eyi terkeder. Gezgin bir dervi ş  gibi dolaş mağ a ba ş lar. 

Ona göre insanlar için iki türlü arama söz konusudur. 1— Soylu 

arama, 2— Soylu olmayan arama. Bu sonuncu yolu seçenler azalmas ı  ve 
yok olmas ı  söz konusu olan nesneler pe ş ine düş erler. Bu da insan ı  mut-

suz eder. Soylu aramayi seçenler ise manevi ya ş amınbilgeliğ i ni ararlar. 
İ nsan ölen ş eyleri değ il, ölmeyen de ğ erleri arad ıkça mutlulu ğun yoluna 
girmiş  demektir. 

Buddha alt ı  yıl kadar kendine bakmayarak s ıkıntı lı  ve periş an bir 

hayat sürdü. Ancak sonuçta sa ğ lıklı  bir bedenin ve ölçülü olman ın öne-
mini anlad ı . İnsan saz ın telleri gibidir. Ne fazla gev ş etilmelidir, ne de 
gereğ inden çok geriln ıelidir. Buddha, Kast sistemine kar şı  çıktı . İyi 
ya da kötü huylara göre insanlar ın derecelenece ğ ini söyledi. Ona göre 
ac ı  dünya hayat ının temelinde vard ır. Buddha kendisine gelerek ölü 
çocuğuna hayat vermesini isteyen kad ından içinde ac ı  çekilmeyen ve 
ölü çıkmayan bir evden bir avuç hardal tohumu getirmesini ister. Kad ın 
çok dola şı r, çok sorar ve fakat içinden ölü ç ıkmayan bir ev bulamaz. 
Bunu Buddha'ya anlat ınca, Buddha da ona ölümün ve ac ının doğ al ol-
duğ unu söyler. Buddl ı a'ya göre insan a şı rı  uçlardan sak ınarak orta yolu 

10 Bak. Takiyettin Mengii ş oğ lu, anı lan yaz ı , s. 47-48. 
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tutmal ıdır. Orta yol insan ı  ayd ınlanmaya, Nirvana'ya götürün Bu orta 

yola, Sekizli Soy Yol da denir. Bu yolun ögeleri ş unlard ır: Doğ ru görü, 
doğ ru karar, do ğ ru söz, do ğ ru eylem, do ğ ru ya ş ayış , doğ ru çaba, do ğ ru 

hatırlama ve do ğ ru düş ünmedir. Ona göre ac ının soy hakikatinin ögeleri, 
ac ının çe ş itli yönlerini ifade eder. Do ğuş  ac ıdır, ya ş lılık ac ıdır, hastal ı k 

acıdır, ölüm ac ıdır, ho ş  olmayan ş eylere dokunmak ac ıdır, ho ş  ş eyler-

den ayrılnı ak acı dır, her gerçekle ş miyen istek ac ı dır. Ac ı  insanda tut-

kudan, ş unu bunu istemekten do ğ ar. Iste ğ in dinmesi ac ının dinmesidir. 

Bu da Sekizli Soy Yol ile gerçekle ş ir. 

Buddha'ya göre, iki uçtan kaç ınarak arzuyu söndürmek ve ac ıyı  
dindirmek mümkündür. Nirvana'ya herkes arzuyu dindirerek iyiliklerle 

dolu olarak ula ş abilir. Ac ıya neden olan isteklerin kökü, varolu ş un üç 

esas niteliğ ini bilmemeğ e dayan ır. Bir tür evrensel bilgisizlik ac ıya neden 

olur. Varoluş un üç açık niteliğ i ş unlardır: 1— Kal ıcı  olmama. 2— Cev-

hersizlik. 3— Ac ı  çekme. 

Buddha'ya göre evrenin hiçbir yerinde öncesiz ve sonras ız bir varlık 

yoktur. Değ iş meyen hiçbir varl ık yoktur. İki saniye aym kalan varl ık 

yoktur. Varlık geçici ve bile ş iktir. Tabiat ve ruhsal olaylar ı  yorumlamak 
için varlığı n, maddiliğ in, duyguların, algıların, zihni biçimlemelerin ve 
farkında olmanın karışı mından ibaret oldu ğunu bilmek gerekir. Budd-

ha'ya göre varolma yoktur, olu ş  vardır, sürekli bir ak ış  içindedir. Bu 

durumda ruh da yoktur. Buna ikinci nitelik olan cevhersizlik de denir. 

O halde varolu şun üçüncü ilkesi olan ac ı  çekme gerçektir Çünkü Budd-
ha'ya göre varolu ş  kalı cı  değ ildir. Ayrı ca cevhersizdir. Bu durumda ger-

çek sevinç, mutluluk, huzur ve avuntu da bulunmaz. Ac ı  hayat ın her 

kesiminde kaç ınılmazd ır. 

Acaba Budizm göre sonras ız, mutlu bir gerçek yok mudur? 

Budizm bu soruyu olumlu yan ıtlıyor. Bütün arzular ın söndürülmesi, 

bütün bencil isteklerin yokedilmesi sonuçunda var ılan sonuç sonras ı z 

mutluluktur. Nirvana doğumun, bozulmamn, ölümün, ac ılı  çemberin 
bağ larmdan kurtulmakt ır. Nirvana bir iç ya ş ard ı  ve bir manevi kavray ış -

tır. Adeta mistik bir gerçekle ş tirme alan ı dı r. İş te Nirvana'ya ula ş mak da 

insana özgü bir niteliktirn. 

Görüldüğü gibi gerek Do ğuda ve gerekse Bat ıda bir çok dü ş üniir 

insanı  tamma ğ a çal ış mış t ır. Esasen varl ık kadar insan da felsefenin ko-
nuları  aras ındad ı r. İ nsan neyi bilebilirim sorusunu sorunca varl ığı  ara ş - 

11 Bak. Manilal Patel, Gautama Buddha Ayd ınlanınış  Dünya Ö ğ retmeni, Çeviren: Ionna 

Kuçuradi, Felsefe Arkivi, e. IV, say ı : 2, s. 59-67, Istanbul 1959. 
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tırır, metafizik yapar, bilgisinin s ınırını  yoklar. Ne yapmal ıyım sorusunu 

sorarsa kendisini ahlaksal aç ı dan söz konusu eder. Neyi umut edebilece-

ğ ini soran insan dinin s ınırları  içinde beklentisini bulma ğa çalışı r. Bir 

de felsefi antropolojide yeri olan "insan nedir" sorusu vard ır. İnsan bu 

soruya yanıt ararken kendisinin evrende yerini bulma ğ a çalışı r. Kendi-

siyle öteki nesneler aras ındaki fark ı  görmek ister. Kendi özelliklerini 

tanımak ister. 

Gerçekte yukarda belirtti ğ imiz gibi Doğuda ve Bat ıda bir çok dü-

ş ünür insanı  tanımak ve tan ıtmak istemi ş tir. Bunlara daha ba şkalarını  
da ekleyebiliriz: Diogenes gündüz elinde fenerle insan ararken; dü şün-

düğü gibi insanın azlığı m vurgulam ış tır. Eflatun insan ı  ideler 'alemin-

den gelmiş  bir varl ık olarak göstermi ş tir. Bilgi ve erdemle ruhunu zen-

ginle ş tirenlerin mutlu olacaklar ını  söylemiş tir. Aristo insan ın bir akıl 
varhğı  olduğunu vurgulam ış  ve bilgece davranmas ını  salık vermi ş tir. 
Schopenhauer, Hegel'in aksine dünyay ı  anlamlı  bulmamış , kötülemiş  
ve insan ın istemini durdurmas ını  üğütlemiş tir. O, insan ın ya ş ama iste 

mini durdurarak dünyan ın kötülüklerinden kurtulaca ğı nı  söylemiş tir. 
Çünkü insan istediğ ine kavu ş amazsa mutsuz olur. Kavu ş ursa da buna-

lı m bitmez. Hiç de ğ ilse çevresindeki dertler onu üzer. 

Nietzsche ise kitleleri küçümsemi ş tir. Ona göre üç türlü insan var-
dır: 1— Üst insan, Çok az bulunan böyle kimse ça ğı nı  aş an, geleceğ e yön 

veren ve evrenin anlam ı  olan insand ır. 2— Kendine yön verebilen, kendi 

sınırlarını  çizebilen ve ben de var ım diyebilen insand ır. 3— Yığı n insanı . 

Bu tür insan gelenek ve göreneklere ba ğ lıdır. Verilenle yetinir Yarat ıcı  
değ ildir. Bu tür insanlar ı  Nietzsche kötülüyor. Üst insan ı  yani yarat ıcı  
insanı  ise öğ ilyor12 . 

Doğuda ş air düş ünür Ebu'l-Ala al-Maarri, insan ı  yırt ıcı  hayvanlara 

ve kurda benzetecek kadar ileri gitmi ş tir. Insan ı  ahmakl ık, cehalet ve 

zulümle suçlam ış tır. 

Düşünür Muhammed b. Zekeriyya ar-IlazI (ölm. H. 313 /M. 925) 

insan için tat alman ın, elemin kesintiye uğ ramas ı  demek oldu ğunu söy-

lemiş  ve bu dünyan ın insan için s ıkınt ı  yeri olduğunu ileri sürmü ş tür13 . 

Muhyiddin b. Arabi (ölm. H. 638 /M. 1240) insan ı , kendi bilincinin 

farkında olan, seven ve Allah'tan ayr ı  olmayan bir varl ık olarak nite-

lendirmiş tirl 4 . 

12 Bak. Seçmeler, Nietzsche, s. 77. Haz ırlayan: İ . Zeki Eyiiboglu, İ stanbul 1973. 

13 Bak. İ . Agah Çubukçu, Gazzali ve Ş üphecilik, Ankara 1964. 

14 Bak. İ . Agâh Çubukçu, İ slâm Dü şünürleri, s. 66-72, Ankara 1977. 
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Türk düş iinürü Mevlana (ölm. M. 1273) insan ın nitelikleri üzerinde 
çok durmu ş tur. Varlıkta birlik felsefesine inanan Mevlana, "Allah' ın 
zat ından ba şka her ş ey yok olucudur" 15  âyetini yorumlayarak bu dün-
yayı  hayal gibi nitelendirmi ş tir. Ona göre insan ve varl ık temelde bir-
dir. İnsan erdemlerle ve ilahi a şkla Allah taraf ından sevilmeğ e yara şı r 
hale gelir. Mevlana bütün de ğerleri insanda aram ış tır. İnsan Tanr ı 'da 
manen edyebilir. Ona göre adeta insan ve Tanr ı  özde ş tir. insanda iki 
türlü ben vard ır 1— Özel ben. 2— A şkın ben. Özel ben herkeste ayr ı  ay-
rıdır. Aşkın ben tandl ık bir değerdir ve herkeste ortakt ır. Aşkın ben 
bilincin derin halidir. A şkın ben insan ı  tutkulardan, özel benin istekle-
rinden kurtarabilir. Mevlana insanm ak ıl ve bilinciyle hayvanlardan fark-
lı  bir varlık olduğunu anlatmış tır16 . 

Türk düşünürlerinden Yunus Emre de insan ın değ eri üzerinde dur-
muş tur. İnsanın bilinç sahibi bir varl ık olduğunu vurgulamış tır. 

Beni bende demem bende de ğ ilim 
Bir ben var bende, benden içeri 

diyen Yunus Emre insanların sevme yetene ğ i üzerinde durarak Tanrı 'ya 
ulaşmanın yollarını  dile getirmi ş tir. İnsan transandan yani a şkın varlığ a 
inanma ve onun a şkında erime yetene ğ ine sahiptir. Ayrıca ölümü dü-
şünen insan bir gönül hesapla ş ması  yaparak evrensel yurdu için haz ırlık 
yapar. Dünyan ın geçiciliğ iıı in bilincine var ır. Dünyayı  geçit yeri görüp 
yüreğ ini erdemlerle süsleyebilir. Böylece Allah' ı  sevmenin mutlulu-
ğuna yükselebilir. Ona göre bu ba ş arıya ulaş abilmek için insanlara de ğ er 
vermek ve onlar ı  eş it tutmak gerekir. İnsana her nesneden çok de ğ er 
veren Yunus Emre bak ınız neler söylemiş tir: 

Çalış , kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir 
Yüz Kâbeden ye ğ rektir, bir gönül ziyareti 
Kerâmetim var diyen, halka salûsluk satan 
Nefsin müslüman etsin var ise kerameti. 

Has-u âm, mati, 'ad, dost kuludur cümlesi 
Kullar yol vermeyince ş ah' kim görebile 

Gönül mü yeğ , Kabe mi ye ğ , ay ıt bana akl ı  eren 
Gönül yeğdürür zira kim gönüldedir dost dura ğı  

Ak sakallı  bir koca 
Bilemez hali nice 
Emek yemesin hacca 
Bir gönül y ıkar ise 

15 Bak. Kasas suresi, ayet: 88 
16 Bak. Mesnevi, Veled İ zbudak çevirisi, C. IV, s. 34, İ stanbul; A. Hâlet Çelebi, MevI5na. 
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Gönül Çalab ın taht ı  
Çalap gönüle bakt ı  
İ ki cihan bedbaht ı  
Kim gönül yıkar ise 

Sen sana ne san ırsan 
Ayrığ a da onu san 
Dört Kitab ın manas ı  
Budur e ğer var ise 

Ku ş kusuz zaman ımızda da insan ın değ eri, bir sorun olarak önümüz-
de duruyor. Ancak yirminci yüzy ılda dahi açlık, ırk ayrımı , az geliş miş  
ülkelerdeki insanlar ı  sömürme, terör gibi sorunlar yürekleri incitiyor. 
Dünyada geni ş  ölçüde ç ıkar hesaplar ı , insan ın değerini ikinci plana iti-
yor. 

Ayrıca hızlı  kentle ş me, a şı rı  silahlanma, gürültü, çevre kirlili ğ i, 
uyuş turucu madde kullanma salg ını , yeterince beslenmeme, do ğ adaki 
dengenin bozulmas ı  insanlar ın mutsuzluğuna yol açmaktad ır. 

İ nsan, doğ adaki en değ erli canlı  olarak değ il, kimi yerlerde bir araç 
olarak kullan ılmakta ve küçük görülmektedir. Ne büyük mistiklerin 
düşünceleri, ne de ça ğdaş  hukuk anlay ışı  insan için öngördüğü amaca 
ulaş amamış tır. Bunda e ğ itim yetersizliğ inin büyük etkisi vard ı r. Birey 
üzerinde tarihi kaht ımm ve içinde ya ş adığı  çevrenin etkisi vard ır. İnsan 
değ iş me ve olgunla ş ma yetene ğ ine sahip bir varl ıktır. Hayvanlar hare-
ketlerini içgüdüleriyle yaparlar. İnsan ise e ğ ilip bükülmeğe ve yönlen-
dirilmeğe uygun yarat ılış tad ır. O halde e ğ itimcilere çok i ş  düşmekte-
dir. Eğ itim yalnı z okullarda etkili olmaz. E ğ itimin ilk etkileri ailede, 
sonra okulda verilir. Daha sonra olumlu e ğ itimin etkileri toplumun bü-
tün kurumlar ının desteğ iyle geiş ir. Ayr ı ca eğ itim geniş  ölçüde iyi ör-
nekler uygulanarak a şı lan ır. O halde büyükler yap ıp etmelerinde tutarl ı  
oldukça, çocuklar ı  ve gençleri daha kolay e tkileyebilirler. Bir de çocuk 
toplumda belli bir yere al ın teriyle gelinece ğ ine inanmal ıdır. K ısacası  
onda hak hukuk duygusunu yerle ş tirmek gerekir. Gözü aç ıklıkla elde 
edilen fırsatlar e ğ itimde iyi örnekler de ğ ildir. Soyut ö ğütler de bir sonuç 
vermez. Çocuk, iyi ve güzel davran ış ları  çevrede göre göre yeti ş ir. 

Kısacas ı  doğ anın en değ erli varlığı  olan insanı  tanımak için ve mutlu 
bir biçimde eğ itmek için insanlığı n deneylerine devam edece ğ i anlaşı -
lıyor. 

221 



SONUÇ 

Kitab ı mızın sonuna gelmiş  bulunuyoruz. Görüldüğ ü gibi Türk dü-
şüncesinde, felsefenin bütün konulan üzerinde durulmu ş tur. 

Varlıkbilim felsefenin ana konular ındandır. Doğuda varlığı  tan ı -
maya çalış an çok tan ınmış  iki filozof Türktür. Burada söz konusu olan 
Farabi ve İbn Sina'd ır. Farabi ve 'bn Sina yaln ı z İ slam 'âleminde de ğ il, 
Bat ı 'da da dikkati çeken büyük dü şünürlerdir. İ slâm filozofu Gazzali, 
biraz abartarak Farabi ve İbn Sina'yı  varlık hakkındaki yorumların-
larmdan dolay ı  suçlamış tır. Ancak bu suçlamalar bile onlar ın öğ retile-
rinin önemini ve görü ş lerinin özgünlüğünü gölgeleyememiş tir. 

Felsefenin ba ş lıca konular ından olan özgürlük sorunu da Türk filo-
zoflannı  çok düşündürmüş tür. Burada söz konusu olan özgürlük insan ın 
yazgı sı  ve evrensel yasayla ilgilidir. Buna ba şka bir deyimle kader 
sorunu da diyebiliriz. Bu konuyu Türk kelâme ılarmdan Maturidi i ş le-
miş tir. Ayrıca Meşş ai ve tasavvufçu dü şünürlerimiz de bu sorunu önem-
semiş tir. Özgürlük sorununda Yunus'un insan ı  iki alana ayırmas ı  ve 
Tanrı  aşkıyla insanın gerçek özgürlü ğüne kavu ş acağı nı  söylemesi ne ka-
dar özgündür. 

Türk felsefesinde bilgi kuramıyla ilgili görü ş lere s ık sık rastlıyoruz. 
Türk felsefesi taklitçi de ğ il, yaratıcı  olmu ş tur. Bu nedenle de bilginin sade-
ce 'dini haberlerden ö ğ renileceğ i iddias ıyla ilgili tartış malar yapmış lardır. 
Duyularm, ald ın ve deneyin önemini vurgulayanlar olmu ş tur. Özellikle 
Farabi, İbn Sina ve Biruni aklın ve deneyin önemine dikkati çekmi ş ler-
dir. Farabrnin İhsa al-Uliim'u yani "Bilimlerin Sap ını" kitabını  yaz-
ması  rastlant ı  sonucu değ ildir. Türk düşüncesinde ahlâk felsefesi üzerin-
de de bol bol duruldu ğu bilinmektedir. Türkler bir çok ülkeleri ald ık-
larmdan çok değ iş ik kültürlerle kar şı laşmış lar, ancak kendi ahlaki özel-
liklerini korumas ını  bilmiş lerdir. Kad ına saygıyı , yardımlaşmayı , vatana 

bağ lılığı , doğ ruluğu ve dü şkünlere el uzatmay ı  ahlâk felsefelerinin ilke-
leri getirmiş lerdir. Hepsinin ötesinde adalete önem vermi ş lerdir. 
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Türk felsefesinde, felsefi antropoloji yap ıldığı nı  da görmekteyiz. 
Bir çok dü şünürümüz "ben neyim", "insan nedir" sorusunu sormu ş tur. 
Bu konuyu aydmliğa kavu ş turmak için insani incelemiş tir. İnsan fel-
sefesinde Mevlâna'mn, Yunus'un ve Erzurumlu İ brahim Hakkı 'mn 
görüşleri ne kadar özgündür. Ayr ıca Nesimrnin insanı  anlatmak için 
ne kadar emek sarfetti ğ i ve bu husustaki görü şlerinden dolayı  öldürül-
düğü de bilinmektedir. 

Görülüyor ki Türk felsefesinde çe ş itli konular üzerinde durulmu ş tur. 
Bu nedenle Türk felsefesinin evrensel felsefe içünde haketti ğ i onurlu yeri 
almas ı  gerekir. Baz ı  batılı  düşünürler bir s ıralar Müslümanların kafasmın 
felsefe yapma ğ a uygun olmadığı nı  ileri sürmüş lerdi. Bu gün için bu gö-
rüşüp yanlış lığı  anla şı lmış tır. Ancak Türk felsefesi, batan ba şka uluslara 
mal edilmektedir. En azından arapça ve farsça yazan dü şünürlerimiz için 
böyle düşünenler çoktur. Oysaki o s ıralarda Türkçe resmi dil olmad ığı n-
dan yazı  dili farklı  olmuştur. Ancak düşünmek gerekir ki onuncu yüzy ıl-
dan 1277 yı lına kadar yaz ış malarda Türkçe tercih edilmedi ğ i halde Türk 
ulusu ve Türkçe yaşı yordu. Evlerde Türkçe konu şuluyordu. Bu nedenle 
ulusumuzun bağ rından yeti ş en düşünürlerimizi yazı  dili nedeniyle ba şka 
soydan saymak haks ı zlık olur. 

Bir hususa daha de ğ inmek isterim. İ slam âleminde felsefeyi KM-
di'den sonra sürdüren ve yayan da Türkler olmu ş tur. Meşş ai ekolünün 
en tanınmış  iki düşünürü Farabi ve İ bn Sina Türktür. Bu dü şünürler 
Türk akılcılığı nı  devam ettirmi ş lerdir. Ayrıca bağnaz olmad ıklarmdan 
Islam felsefesine yeni bir yorum da getirmi ş lerdir. Bunlar ın eserleri bir 
sıralar Bat ı  âlemini de etkilemiş tir. Farabrnin İhsa al-Ultim'u ve Kitab 
al-Musiki'si, İ bn-i Sina'n ın al-Kanun fi't-T ıbb'ı  ve Ş ifa's ı  latinceye çev-
rilmiş tir. 

Esasen Türk felsefesi iki do ğ rultuda geli şmiş tir. Birincisi de ğ indi-
ğ imiz gibi akılcı  doğ rultuda olmu ş tur. İkincisi tasavvufî do ğ rultuda 
geliş miş tir. Ahmet Yesevi ekolü özellikle tasavvufçu felsefenin geli ş -
mesinde etken olmuş tur. Bu ekolün zamanla yorumlar ı  sezgiye dayal ı  
Türk felsefesinde ölmez eserlerin do ğmasına neden olmu ş tur. Bu felse-
fenin temsilcileri aras ında Hacı  Bektaş  Veli, Mevlana, Yunus ve Nesimi 
gibi büyük düşünürleri sayabiliriz. Zamanla medrese kat ı  görü ş lere 
kaydıkça düşünürler görüş lerini tasavvuf] dizeler içinde sergilemi şler-
dir. 

1547 de medreselerde felsefe yasaklanm ış , müsbet bilim en az düzeye 
indirilmiş tir. Ancak halk ın yetiş tirdiğ i düşünürler ş iir sş öyleyerek fel- 
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sefe yapmağ a devam etmi ş lerdir. Tanzimattan sonra felsefi geli ş me ye-
niden baş lamış tır. 

Sön sözümüzü bitirmeden önce Türk insanc ılığ ma da değ inmek 
isterim. Tarih boyunca hümanizma yapan dü şünürler olmu ş tur. Özellikle 
Roma'lı  Stoa'lılarda hümanizma geli ş miş tir. Rönesans hareketine, bu 
hareket dolay ısıyla grek ve latin kültürüne dayal ı  sanatta ve fikirde 
uyanma giri şimlerine hümanizma diyenler olmu ş tur. Martin Luther ve 
Calvin'in yaptığı  dinde yenile ş me hareketini yine hümanizm diye nite-
leyenler görülmü ş tür. Hatta 18. yüzy ıl ayd ınlanma felsefesi hümanizm 
olarak değ erlendirilmiş tir. 

Bir de Türk hümanizmi, insanc ıhğı  vardır. Ancak bu hümanizma 
dağı tıcı  değ il, birleş tiricidir. Bu hümanizmde Türk dü şüncesi, Türk töre-
si, Türk ho ş görüsü ve ahlâk ı  egemendir. İş te Yunus'un, Mevlana'n ın ve 
Hacı  Bektaş  Veli'nin bu esprisi, Türk kültürünün Anadolu'da ve ba şka 
yerlerde sevilmesini ve egemenli ğ ini sağ lamış tır. Üstelik Yunus, Türkçe 
yazmış , Hacı  Bekta ş  Veli dualarını  Türkçe yapm ış t ır. Bunlar felsefe-
lerini Türkçe olarak anlatm ış lardır. Türk insancıhğı , bir yönü ile milli 
değ erleri dile getirmektedir. Öteki yönü ile de insanli ğ a açık bulunmak-
tadır. Bu nedenle Türkleri barbar sayan tarihçiler Türk felsefesini iyi 
ara ş tırmand ırlar. 

Türk felsefesinin genel özelliklerine de ğ inmiş  bulunuyoruz. Ancak 
her Türk dü şünürünün kendine özgü felsefi özellikleri de vard ır. Dile-
ğ imiz düşüniirlerimizin ilkin kendi yurdumuzda, sonra da bütün dünyada 
iyi tamtılmasıdır. Böylece kültürümüzün etkinli ğ i daha iyi gösterilmi ş  
olacaktır. Esasen kültür tarihimizde dil, tarih, din ve sanat ın yanında 
düşüniirlerimizin felsefesinin de önemli yeri vard ır. Özgür bir dü şüncey-
le doğ ruyu ve gerçe ğ i ara ş tırmada ve ça ğ daş  uygarlığı n üzerine yüksel-
me amac ında elbette felsefe kültürünün de de ğ eri küçümsenemez. Bu 
nedenle kendi çocuklar ımıza felsefi kültürümüzü de iyi tan ıtmak gerekir. 
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tarikat 118 

tarikatlar 6 

tasavvuf 4, 5, 6, 205 

Tasvir-i Efkâr 36 

Taş köprüzade 14 

Tebriz 13, 152, 169, 172, 180 

Tebrizli Penahi 172 

Teceddüd-i İ lmi ve Edebi 60 

tecemmui toplum tipi 48 

tecvid 49 

tedbir 210 

at-Tefhim 109 

Tefsiru'l-Fatiha 9 

Tehafutu'l-Felasife 100, 106, 124 

tekke 14, 73, 174 

Tekirdağ  36 

Telhisul-Beyan fi Kavânini Ali Osman 17 

Tenasüh (Ş inasi) 31 

Tenkih-i 	 Mühlk 17 

Terâcim-i Ahval-i Felasife (Fatma Aliye) 52 

Terct-i Bend (Ziya Pa şa) 34 

Tercüman- ı  Ahval 31 

Tercüme-i Manzüme 31 

Terkib-i Bend (Ziya Pa şa) 34 

Tertibu'l-Ulam 187 

Teş ebbüs-i Ş ahsi ve Adem-i Merkeziyyet Ce-
miyeti 44 

tevekkül 210 

Tevfik Fikret 56 

Tevhidnâme 171 

te'vil 106, 119 

Tevrat 120 

Tezakir-i Cevdet 26 
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Tezer Ta ş kın 52 

Tezkiretii'l-Ahbâb 187 

Thomas Paine 44 

Tıp mektebi 43 

Tillo (Aydınlar) 185 

Timur 13, 170 

Timurleng 180 

Tire 13 

Tokçi 169 

Torlak Htı  Kemal 180 

trigonometri 110 

Tuğ rul Bey 116 

Tuhfetu'l-Kibiır fi Esfâri'l-Bilnir 15 

Tuhfetu'l-Kirâm 187 

Tuna ili 42 

Tuna kıyı ları  6 

Turan 79 

Turgut 55 

Türk 119, 123 

Türk Ahlâkçılar (M.A.Ayni) 53 

Türk Düşüncesi 120 

Türk Hoşgörüsü 120 

Türk Humanizmi 224 

Türk Medeniyeti Tarihi 72 

Türk Tarihinin İ lk Devirleri (Ş .Günaltay) 

208 

Türk tasavvufu 5 

Türk Tasavvuf Ş iiri Antolojisi 118 

Türk Toplumu 120 

Türk Töresi 119 

Türk Töreleri 118, 120 

Türk Sanat ı  120 

Türkçe 101 

Türkçüler 71 

Türkçülük 80, 81 

Türkçülüğ iin Esasları  72 

Türkler 18, 116, 117 

Türkistân 3 

Türkiye 51 

Türkmenler 40 

-U- 

Ulcildu'l-Cevâhir 181 

Ulfetu'l-Entn 187 

Ultun Gazetesi 40 

Uliim-ı  Ictimâiyye ve Iktisâdiyye 56 

Umran Gazetesi 

ulusçuluk 61 

Umumi Filozofi (H.S.Sarp, Z.Kadri) 52 

Urvetu'l- İ shim 187 

Usli 172 

Usûlu'l-Hikem fi Niziimi'l-Umenı  17 

Usıll Hakkında nutuk (Descartes) 52 

Utârid Küresi 86 

Uygurlar 40 

Uzak Ş ark Tarihi (Ş .Günaltay) 208 

t - 

"U"ç Hal Yasası  59 

ilfüriikçülük 73 

üniversalizm 101 

Vstüvani Mehmed Efendi 14 

rveyst 185 

• V - 

Vâcip 88 

vandet-i vücfıd 63, 204 

vahy 92 

Vak'a-i Hayriyye 22 

Vakit Gazetesi 40 

varlık 199 

varlık felsefesi 103, 104 

Yas& 124 

Vatan yahut Silistre 36, 39 

vech 149 

Vedat Nedim 64 

Vehbi 63 

Vehbi Eralp 53 

veliler 204 

Vesic 85 

(Rifat) 54 

Victor Hugo 27 

Viyana 19 

Wolfgang Köhler 215 

Volney 50 

Voltaire 21 

von Mises 51 

vücfid-ı  âm 193 

Vuslatntune 188 

vusül 204 

- Y - 

Yuhanna b.Haylan 85 

Yunan 206 
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Yunan Felsefesi 123, 124 	 Yezd 169 

Yunan Filozoflar ı  (Kirkor Komarkan) 52 	Yı ldırım Bayezid 13 

Yiğ itlik 114 

Yirminci Asır Filozofları  (H.Z. İ.Ylken) 53 

Yirmisekiz Mehmet Çelebi 17 

Yol Evladı  6 

Yusuf Hemedani ( Ş eyh) 4 

Yusuf Ş erif Kılıcel 52 

Yüksek . Muallim Mektebi 208 	 Zafername (Z.Pa ş a) 34 
yabancı laşma 157 	 Zöhir 119 
Yağmur Taşı  109 	 zaman 89, 105, 114, 160 
Yahudi 18, 133 	 Zavallı  Çocuk (N.Kemal) 39 

yahudilik 214 	 zöviye 73 

Yakm Şark Tarihi ( Ş .Günaltay) 208 	zekât 119 

Yakubi 100 	 zekiyye 196 

Yakup Kadri 64 	 Zekeriye Kadri 52 

Yaratıcı  Tekamülden Hayat ın Teldimülü Zemahşeri 117 

(Bergson) 52 	 Zerefşön 3 

Yavuz Selim 14 	 Zembilli Ali Efendi 14 

yeniçeriler 22 	 Zilhicce 7, 120 

yeniçeri oca ğı  6, 32, 120 	 Zerdü ş t Dini 202 

yeni-eflatuncular 202 	 Ziya Gökalp 48, 51, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 

yeni-eflatunculuk 201 	 78, 79, 80, 81, 82 

yeni-eflatuncu Plotinos 87 	 Ziyaeddin F.Fındıkoğ lu 53 

Yeni Felsefe 71 	 Ziya Paş a 36 

Yeni Felsefe Dergisi 76 	 Ziya Somar 53 

Yeni Hayat 76 	 Zumassa 119 

Yeni ictimâiyyât Dersleri 66 	 Zulmetten N ııra (Ş .Günaltay) 208 

Yeni Mecmua 76 	 Zühal Küresi 

Yeni Osmanhlar 29, 32, 33, 40, 42 	 Zühre Küresi 86 

Yesevilik 6 	 zühd 203 

Yunus 223 

Yunus Emre 11, 12, 118, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 178, 

204, 220 

Yusuf Akçura 33 
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