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ÖNSÖZ 

 

Osmanlı dönemi düşünce ve fikir hayatına ışık tutması bakımından önemli 

olduğunu düşündüğümüz Şerhu Hidâyeti’l-Hikme, XV. yüzyıl âlimlerinden Kâdî Mîr 

Meybudî tarafından Esirüddün el-Ebherî’nin Hidâyetü’l-Hikme isimli eserine 

yazılmış olan en önemli şerhlerden birisidir. Bu eserin, Osmanlı medreselerinde ders 

kitabı olarak okutulmuş olması ve eser üzerine çok sayıda hâşiye yazılması, eserin 

taşımış olduğu değeri göstermesi bakımından önemlidir.  

Osmanlı ilim ve fikir hayatındaki önemli isimlerden birisi olan Meybudî, 

Osmanlı düşüncesi içerisinde İbn Sînâcı geleneğin bir takipçisi olarak yer almaktadır. 

Biz de çalışmamızda Meybudî’nin felsefî görüşlerini, hem filozoflar hem de 

kelâmcıların görüşleri ile karşılaştırmalı bir şekilde yer vererek, kendisinin bu 

düşünce geleneği içerisindeki yerini belirlemeye çalıştık.      

Çalışmamızın giriş kısmında Osmanlı düşüncesinin oluşumu hakkında genel 

bir bilgi vermeye çalıştık. Birinci kısmında Kâdî Mîr Meybudî’nin hayatı, eserleri ve 

Şerhu Hidayetü’l-Hikme adlı eseri hakkında bilgi vermeye çalıştık. İkinci kısımda da 

Şerhu Hidâyeti’l-Hikme’nin metafizik kısmı temelinde, Meybudî’nin felsefî 

görüşlerini açıklamaya çalıştık.  

Çalışmalarımız esnasında kendisinden her türlü yardım ve desteği gördüğüm 

sayın hocam Doç. Dr. İbrahim Maraş’a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca tez konusu 

seçimi ve çalışmaları esnasındaki yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Hakan 

Coşar’a ve sayın hocam Doç. Dr. Müfit Selim Saruhan’a da teşekkürlerimi sunarım. 

 

Armağan ATAR  
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GİRİŞ 

 

OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN GENEL YAPISI 

  

İslâm coğrafyasının sınırlarının daha ilk halifeler döneminden itibaren 

kısa zamanda genişlemesiyle Müslümanlar farklı kültür ve medeniyetlerle 

karşılaştılar. Bunun neticesinde bu kültür ve medeniyetlerle karşılıklı etkilenme 

ve etkileşimler oldu. Müslümanlar özellikle Helenistik, İran ve Hint gibi ileri 

seviyedeki kültürlerin sahip olduğu bilgi ve teknik birikimin, hem kendi 

hâkimiyetlerini pekiştirmek ve hem de günden güne büyüyen İslâm Devleti’nin 

ihtiyaçlarının karşılanması için önemli olduğunun farkına vardılar. Dolayısıyla 

bu kültürlerin sahip olduğu bilgi ve teknik birikimin ürünü olan eserler 

Arapçaya tercüme edilmeye başlandı. İlk tercüme edilen eserlerin müspet ilimler 

ağırlıklı olmasına karşın, bu tercümelerle birlikte Müslümanlar özellikle 

Abbasilerden itibaren mantık ve felsefeye ilgi duymaya başlamışlardır. Çünkü 

bu ilimlerin felsefeyle sıkı bir münasebeti bulunmaktaydı. Bu eserlerin 

yazarlarının çoğunluğu, bu eserleri tercüme eden mütercimler ve sarayda görevli 

yabancılar felsefe bilmekteydi. Dolayısıyla bu durum Müslümanların da mantık 

ve felsefe ile ilgilenmelerini sağlamıştır. Diğer taraftan Müslümanların bu eski 

din ve kültür mensuplarıyla girdikleri bazı teolojik tartışmalarda kendi inanç ve 

düşüncelerini sistemli bir şekilde savunma ve İslâm’ın üstünlüğünü kanıtlama 

zorunluluğu da eserlerin tercüme edilmesinde etkili olmuştur. Bu tercümeler, 

İslâm dünyasında, gittikçe hızlanan bir bilimsel faaliyeti başlatmıştır.1 İslâm 

Medeniyeti, bu birikimleri sadece Arapçaya çevirmekle kalmayıp, bunları 

zihinlere taşıyarak bir canlılık kazandırmıştır. Bu birikimlerin insanların 

zihinlerine taşınması ise bunların çoğalmasını, üremesini ve yenileşmesini 

sağlamıştır.2 Neticede kelâm ve tasavvufun yanı sıra özgün bir İslâm felsefesinin 

oluştuğu bu süreçte İslâm düşüncesi, ilk beş ve altı asırda zirveye ulaşmıştır.  

                                                        
1 Mehmet Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, TDV Yayınları, Ankara 2001, s.27-29; Mahmut 
Kaya, “Felsefe”, DİA, İstanbul 1995, c. 12, s. 312. 
2 İhsan Fazlıoğlu, “Türk-Felsefe Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri” Divan İlmi Araştırmalar 
Dergisi, yıl: 10, sayı: 18, İstanbul 2005/1, s. 23.  
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Genel olarak İslâm düşüncesindeki bu canlılığın XII ve XIII. yüzyıldan 

itibaren yerini bir durgunluğa bıraktığı kabul edilmektedir. Bu durgunluğun 

farklı sebepleri zikredilmektedir. Bu sebeplerden birisi Gazzâlî (ö. 505/1111) ile 

başlayan ve tehâfütler çatışması olarak Osmanlı döneminde de devam ederek 

düşünce hayatında âdeta kısır bir döngüye sebep olan tartışmalardır.3 Yine İslâm 

toplumunda fikir birliğinin korunması amacıyla kişisel araştırmaların yerine şerh 

ve hâşiyelerin alması da en çok öne çıkan sebepler arasında yer almaktadır.4 

Ancak şerh ve hâşiye geleneği ilim ve fikir hayatındaki gerilemenin bir sebebi 

olarak görülmesine karşın, aslında, şerh çalışmaları, eserlerin orjinallerinden 

önemli ölçüde faklılıklar ve zenginlikler de içermektedir. Bir eserin on katı hatta 

elli katı genişliğinde bir hacme sahip olabilen şerhler, orijinal eserlerin basit bir 

yorumu olmanın ötesinde yeni fikirler ortaya koymuşlardır. Bu yüzden de belki 

şerh geleneğinin değil ama sonraki yıllarda şerh yazılmamasının, ilimde 

kısırlaşma ve körelmeye sebep olduğu söylenebilir.5 

İslâm düşüncesinin XII. ve XIII. yüzyıllardan itibaren bir durgunluğa 

girdiği kabulüne bağlı olarak İslâm felsefesi, İbn Rüşd (ö. 520/1126) ile sona 

erdirildiğinden, İbn Rüşd sonrası dönemle ilgili ve tabi Osmanlı dönemi de 

ihmal edilerek, henüz yeterince araştırma yapılmamıştır.6 Buna rağmen zaman 

zaman Osmanlı hakkında onun beyin gücünü kullanmadığı; evrensel düşünceye 

katkıda bulunmadığı; onu tamamen körelttiği gibi ifadeler dile getirilmektedir 

ki, bunlara katılmak söz konusu değildir. Çünkü bu alanda yapılan objektif 

araştırmalar Osmanlı’nın devlet yapısının üstün bir akıl ve uzun bir tecrübe 

ürünü olduğunu göstermektedir. Böyle bir yapının oluşumunun fikrî, felsefî 

kökleri ve boyutları hakkındaki yargıların çoğu da ilmi ve objektif özellik 

taşımamaktadır.7  

Nitekim Osmanlı döneminin önemli âlimlerinden Kâtib Çelebi’ye 

batığımızda Mîzanü’l-Hakk isimli eserinin başında, nazarî ve amelî ilimlerin, 

fikir ve nazar yoluyla elde edildiğini; fikirde yanlıştan korunmak için mîzan ve 

                                                        
3 Kenan Yakuboğlu, Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2006, 
s. 40. 
4 Şamil Öçal, Kemal Paşazâde’nin Felsefî ve Kelamî Görüşleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 2000, s. 1. 
5 Kenan Yakuboğlu, a.g.e., s. 47. 
6 Şamil Öçal, a.g.e., s. 1. 
7 Bekir Karlığa, “Osmanlı Düşüncesi’nin Oluşumu”, Osmanlı, ed.: Güler Eren, c. VII, s. 28. 



 
 

3

mantık ilmi olarak isimlendirilen istidlâl ve nazar kitaplarının yazıldığını ve bu 

ilimlerin diğer ilimlerin ölçüsü ve ayarı olduğunu belirtmektedir. Seyyid Şerif 

Cürcânî’nin ilmini mantık kurallarına göre ayarlamayan kimsenin ilmine 

güvenilmeyeceği görüşüne yer veren Kâtib Çelebi, bundan dolayı bu iki ilmin 

yasak olduğunun söylenmesinin bilgisizlik ve ahmaklıktan kaynaklandığını 

söylemektedir. O’na göre tarih boyunca bütün kavimlerde, varlıkların 

gerçekliğini ve ne olduğunu araştıran, zaruri, gerçek ve bir delile dayanan 

ilimler var olmuştur. Vahiy ile bu ilimlerin konu ve meseleleri birçok noktada 

uyuşurken bazı noktalarda ayrılmışlardır. Bundan dolayı da Hıristiyan milletler 

felsefeyi reddederken, müslümanlar kesin olarak reddetmeyip tehâfüt ile karşılık 

yazmışlardır.8 Yine Kâtip Çelebi, felsefeye karşı çıkanları eleştirirken, Fatih 

döneminde medreselerde Hâşiye-i Tecrîd ve Şerh-i Mevâkıf dersleri 

okutulurken sonraki dönemlerde bu derslerin felsefiyât olduğu gerekçesiyle 

kaldırılıp yerine sadece Hidâye ve Ekmel derslerinin okutulduğunu 

söylemektedir. Ancak bu derslerle yeterli olması söz konusu olmadığından 

zamanla ne felsefiyât ne Hidâye ve ne de Ekmel kalmadığından şikâyet 

etmektedir.9      

Osmanlı’nın kendi içerisinde değerlendirilebilecek bir felsefesi olduğu 

gibi, bu felsefî etkinliğin zaman zaman daha ön plana çıktığı dönemler de 

olmuştur. Bu dönemlerden birisini, fetret döneminin önemli bir ismi olan Şeyh 

Bedreddin (ö. 823/1420)’in temsil ettiği söylenebilir.   Bir diğer dönem ise, 

Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün tehafütleri ile başlayan kadîm tartışmanın, bir “tehâfüt” 

geleneğine dönüştüğü Fatih devridir. Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseri ile Hocazâde 

Muslihuddin Efendi (ö. 893/1488), Kitab ez-Zuhr adlı eseri ile Alâaddin Tûsî (ö. 

887/1482) ve Tehâfüt Hâşiyesi ile Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) bu gelenek 

içerisinde yer alan isimler olarak zikredilebilir.10 Yine canlı bir tercüme 

ortamının var olduğu 18. yüzyıl ile Batı modeline uygun olarak Batılı fikirlerin 

aktarıldığı ve tartışıldığı tarzda bir felsefenin yapıldığı Tanzimat dönemi de 

Osmanlı’da felsefe hayatının canlandırma teşebbüslerinin var olduğu dönemler 

                                                        
8 Kâtip Çelebi, Mizânü’l-Hakk fî İhtiyari’l-Ahakk, çev. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul 1980, s., 
18.  
9 Kâtip Çelebi, a.g.e., s. 20-21. 
10 Hakan Poyraz, “Var mı, Yok mu? Osmanlı’da “Felsefe Yoktur” İddiası Üzerine…” Türk 
Yurdu, Aralık 1999-Ocak 2000, c. 19-20, sayı: 148-149, s. 286-287.   
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olarak kabul edilebilir.11 Osmanlı düşüncesinin daha iyi ve doğru anlaşılması 

açısından bu düşüncenin arka planına bakmak gerekmektedir. 

Öncelikle Türkler, Müslüman olduklarında İslâm Medeniyeti’nin dünya 

görüşünü olduğu gibi kabullenmişlerdir. Bu medeniyetin kendilerine sunduğu 

birikimde, köklü bir değişime gitmeden, onu zenginleştirmişlerdir. Bu açıdan da 

İslâm Medeniyeti’nin doğal bir devamı niteliğini almışlardır. Büyük Selçuklular 

İslâm Medeniyeti’ne yeni bir atılım kazandırmış ve başta Mâverâünnehir, 

Harezm ve Horasan bölgesi olmak üzere İslâm düşüncesi, en parlak 

dönemlerinden birini yaşamıştır. Gazzâlî (ö. 505/1111) ve Fahreddîn er-Râzî (ö. 

606/1210) gibi isimler de bu dönemin başarılı isimlerindendir. Osmanlı Devleti 

kuruluncaya kadar geçen dönemde ilim ve fikir hayatını besleyen iki kaynaktan 

birisi Mâverâünnehir, Harezm ve Horasan bölgesi iken, diğeri de Irak, Suriye, 

Mısır ve Hicaz bölgesi olmuştur. Buralarda yetişen âlimler Anadolu’ya gelerek 

tedris ve telif faaliyetlerine başlamışlardır. Böylece Anadolu’daki ilim ve fikir 

hayatı buralardaki mekteplerce oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti de bu ilim ve 

fikir ortamının vârisi durumuna gelmiştir.12  

İslâm dünyasında olduğu gibi, Osmanlı döneminde de eğitim ve öğretim 

faaliyetleri medreselerde yapılmaktaydı. Osmanlı medreseleri genellikle 

Anadolu Selçukluları medreselerinin bir devamı kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte bu medreseler, diğer İslâm Devletleri’nin medreselerinden de 

etkilenmişler ve Yıldırım Bayezid döneminde de yeni bir düzenlemeye tâbi 

tutulmuşlardır.13 Osmanlılarda ilk kurulan medrese, Gazi Orhan Bey tarafından 

1330 tarihinde İznik’te yapılan İznik Merdesesi’dir. Bu medreseye tayin olunan 

ilk müderris ise, Türk âlim ve mütefekkirlerinden Dâvûdu’l-Kayserî (ö. 

751/1350)’dir. İznik’te açılan bu ilk medreseyi Bursa ve Edirne’de yapılan 

medreseler takip etmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesine paralel 

şekilde medreseler de kurulup gelişmeye devam etmiştir.14  

                                                        
11 Hakan Poyraz, a.g.m., s. 288. 
12 İhsan Fazlıoğlu, a.g.m., s. 22-23; Ahmet Yaşar Ocak, “İbn Kemal’in Yaşadığı XV. ve XVI. 
Asırlar Türkiyesi’nde İlim ve Fikir Hayatı” Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu, TDV 
Yayınları, Ankara 1986, s. 32-33. 
13 Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası, İstanbul 1976, s. 15.  
14 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1965, s. 1-3; Kazım 
Sarıkavak, Yanyalı Esad Efendi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 2-3.  
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Osmanlıda ilk kurulan medreselerde, mantık dersleri dışında, felsefe 

konuları genellikle kelam kitapları içinde tartışılmaktaydı.15 XII. yüzyılda İslâm 

düşüncesinin yaşamış olduğu yapısal değişimin bir neticesi olan bu durum, 

esasında, mütekaddimîn kelâmının sona erdiği isim olan Gazzâlî ile başlamıştır. 

Mütekaddimîn kelâmı, mantık ve felsefeden uzak durmuş, Kuran’a dayalı bir 

akılcılıkla İslâmî ilkeleri temellendirmiş ve İslâmî mantık ve usul ilimlerini 

geliştirmeye çalışmıştır.16 Buna karşın Gazzâlî, bir taraftan mantığı İslâmî 

ilimler içerisine dâhil ederek akaid ile örtüşmeyen felsefe konularını eleştirmek 

için mantık ilmine ağırlık verirken, diğer taraftan da tasavvufla kelâmı 

uzlaştırma gayretine girişmiştir. Gazzâlî’nin başlattığı bu yenilik kendisinden 

sonra gelenler tarafından da kabul görmüş ve daha ileriye taşınmıştır. Fahreddin 

er-Râzî (ö. 606/1210), Seyfeddin el-Âmidî (ö. 631/1233) ve Kadî Beyzâvî 

(ö.685/1286) ile kelâm eserlerinde felsefî konulara kelâmî konulardan daha fazla 

yer verilmeye başlanmıştır. 17  

Bu durumu eleştiren İbn Haldun, filozofların görüşlerinin bir kısmına 

reddiyeler yazarak karşı çıkan Gazzâlî’den sonra gelen müteahhirîn 

kelâmcılarının kelâm ile felsefenin meselelerini karıştırdıklarını söylemektedir. 

Çünkü kelâm ve felsefenin araştırmaları aynı istikamette gelişme göstererek, 

kelâmın konuları ile felsefenin konuları birbiriyle benzer hale gelmiş ve iki ilim 

âdeta tek bir ilim haline dönüşmüştür. İbn Haldun’a göre müteahhirîn 

kelâmcıları, filozofların tabiîyyât ve ilahiyat konularındaki tertibini değiştirerek, 

önce umumî hususlardan, sonra cismanî hususlar ve buna tabî olan şeylerden ve 

sonrasında da ruhanî hususlar ve buna tabî olan şeylerden bahsetmişlerdir. Bu 

çizgiyi de Fahreddin er-Râzî ve sonrasında bütün kelâm âlimleri, kelâm ilminin 

sonuna kadar devam ettirmişlerdir. Sonuçta kelâm kitapları felsefî konularla 

dolmuş ve bu iki ilmin konuları ve meseleleri bir ve aynı şeylermiş gibi bir 

durum ortaya çıkmıştır.18 İbn Haldun aynı şekilde sonraki aşırı mutasavvıfların 

da felsefe ve kelâmın konularını tasavvufa karıştırdıklarını belirtmektedir. 

Mesela nübüvvet, ittihad, hulul, vahdet vs. gibi konularda söylenenler bir ve 

aynı şey haline getirilmiştir. Hâlbuki İbn Haldun’a göre bu ilimlerin her birinin 

                                                        
15 Kazım Sarıkavak, a.g.e.,s.3. 
16 Yusuf Şevki Yavuz, “Kelam”, DİA, Ankara 2002, c. 25, s. 200. 
17 Aynı yer. 
18 İbn Haldun, Mukaddime, Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2004, c. II, s. 
894-895. 
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bilme vasıtaları ve sahaları birbirinden faklı ve ayrıdır.19 Ancak İbn Haldun’un 

yönelttiği bu eleştirilere rağmen felsefe ile iç içe girmiş kelâm ve tasavvuf 

geleneği, Osmanlı’da hemen her asırda devam etmiştir.     

Osmanlı ilim ve fikir hayatına bakıldığında XV ve XVI. yüzyılların, hem 

önemli âlimlerin yetiştiği hem de ilim ve düşünce hayatının zirvede olduğu bir 

dönem olarak öne çıktığı görülmektedir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet devri, 

Fatih’in İstanbul’u hem İmparatorluğun ilim ve kültür merkezi hâline getirmeye 

çalışması hem de kendisinin ilim, irfan ve tefekküre büyük önem veren ve 

bunlarla meşgul olan bir kişiliğe sahip olması bakımından bu canlılığı en iyi 

şekilde yansıtmaktadır.20 Diğer taraftan Fatih devri, medreselerin gelişimi 

açısından da önemli bir dönemdir. Fatih tarafından kurulan Sahn-ı Seman 

medreselerinde Mahmud Paşa, Molla Hüsrev, Ali Kuşçu gibi âlimlerle 

medreselerdeki eğitim ve öğretimi yeniden düzenlemiştir. Fatih döneminde ilim, 

fikir ve kültür hayatında yaşanan bu gelişmeler Kanuni devrinde de devam 

ederek XVI. asrın sonuna kadar sürmüştür.21  

XVI. asrın sonu ile XVII. asırdan itibaren devletin diğer kurumlarındaki 

bozulmaya bağlı olarak medreselerde de bozulmalar ve ilmiye teşkilatında 

huzursuzluklar başlamıştır. Medreselerdeki gerileme ve bozulma Osmanlı’nın 

artık Avrupa’dan geri kaldığının farkında olduğu XVIII. asırda da devam 

etmiştir. Batıyla arasındaki farkı kapatmak ve onun sahip olduğu ilim ve 

teknolojiye sahip olması gerektiğine inanan Osmanlı, bu konuda bir takım 

çalışmalar yapmıştır. Ancak bu çalışmalar bilim ve kültür hayatı açısından 

içinde bulunulan çıkmazı aşmak için yeterli olmamıştır.22  

 Diğer taraftan Osmanlı ilim ve fikir hayatının bu süreci içerisinde etkili 

olan düşünce geleneklerine baktığımızda, bunların arka planında X. asırdan 

itibaren oluşmaya başlayan bir eğilimin değişime uğrayarak, XIII. asırdan 

itibaren yeni ve farklı bir paradigmaya dönüşmesi gerçeği bulunmaktadır.23 

Özellikle Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) adlı 

                                                        
19 İbn Haldun, a.g.e., s. 896. 
20 Ahmet Yaşar Ocak, a.g.m., s. 33. 
21 Kazım Sarıkavak, a.g.e., s. 4-5. 
22 Kazım Sarıkavak, a.g.e., s. 13-18. 
23 Bekir Karlığa, a.g.m., s. 29. 
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eserinde filozoflara yönelik eleştirileri ile başlayan ve İbn Rüşd’ün Tehâfütü’t-

Tehâfüt (Tutarsızlığın Tutarsızlığı) adlı eserinde bu eleştirilere cevap vermesiyle 

devam eden tartışma süreci, İbn Sînâ felsefesinin XIII. yüzyılda yeniden 

şekillenmesine yol açmıştır. Bu felsefe de, Sünnî İslâm dünyasında Fahreddin 

er-Râzî (ö. 606/1210)   ve Şîî İslâm dünyasında Nasîruddin Tûsî (ö. 672/1274) 

önderliğinde, Sünnî ve Şiî kelâmı içerisinde yeniden şekillenerek24 hem İslâm 

düşüncesinin sekiz asırlık seyrini belirlemiş hem de bu dünyadaki gelişmelerin 

yönünü tayin etmiştir.25                 

XIII. yüzyılda köklü yapısal bir değişime uğrayan İslam düşünce ve 

bilim geleneği, temelinde İbn Sînâ düşüncesinin yer aldığı üç farklı çizgide 

şekillenmektedir. Bunlar, İbn Sînâ-Gazzâlî-Fahreddin er-Râzî; İbn Sînâ-Gazzâlî- 

Nasîruddin et-Tûsî ve İbn Sînâ-Sühreverdi-Şehrezûrî çizgisidir.26 Anadolu 

Selçukluları ve Beylikler coğrafyasına taşınmış olan ilk iki çizgi, Ahmed 

Yesevî, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî, Sadreddîn el-

Konevî ve Hacı Bektâş-ı Velî gibi isimler tarafından geliştirilen bir teosofinin ve 

zaman zaman da üçüncü çizginin katılımıyla bir paradigmaya dönüşmüş ve 

Osmanlı Devleti de bu paradigma üzerine kurulmuştur. Bu durum Osmanlı 

coğrafyası ve özellikle Sünnî dünyada XVIII. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 

oldukça etkin olmuş, daha sonra yavaş yavaş zayıflayarak XX. yüzyılın 

başlarına kadar devam etmiştir. Üçüncü çizgiyi esas alan Şiî düşünce ise, Molla 

Sadrâ’nın gerçekleştirdiği İbn Sînâ-Sühreverdi-Nasîruddin et-Tûsî sentezinden 

oluşan “irfan” geleneği şeklinde İslam İrân Devrimi’ne kadar devam etmiştir.27   

Bu üç farklı çizgiyi incelediğimizde, İbn Sînâ’dan Nasîruddîn et-Tûsî’ye 

uzanan çizgide, İbn Sînâ’nın görüşleri, çok sayıda meşhur öğrencisi bulunmakla 

birlikte, daha çok öğrencisi Ebü’l-Hasen Behmenyâr b. Merzübân (ö. 458/1066) 

vasıtasıyla devam eden öğrenci silsilesiyle İslâm dünyasına yayılmıştır. 

Öğrencilerinden Ebu’l-Abbâs el-Fadl ibn Muhammed el-Levkerî28 (Lükerî) (ö. 

                                                        
24 Kemal Sözen, Levkerî’de Tanrı Tasavvuru, Fakülte Kitabevi, Isparta 2007, s. 25-26; Bekir 
Karlığa, a.g.m., s. 29. 
25 Bekir Karlığa, a.g.m., s. 29. 
26  Bekir Karlığa, “İbn Sînâ Çizgisinde Osmanlı Düşüncesi’nin Gelişimi”, İslâm Felsefesinin 
Sorunları, Elis Yayınları, Ankara 2003, s. 9.  
27 Bekir Karlığa, a.g.m., s. 9-10. 
28 Levkerî hakkında daha beniş bilgi için bkz. Kemal Sözen, Levkerî’de Tanrı Tasavvuru, 
Fakülte Kitabevi, Isparta 2007.  
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1123) ve öğrencileri, İbn Sînâ felsefesinin Horasan bölgesine yayılmasında 

önemli bir rol oynamıştır. Levkerî’nin iki öğrencisi Ebu Ali el-Hasan ibn Kattân 

el-Mervezî (ö. 1153) ile ünlü biyografi yazarı Beyhakî’nin de hocası olan29 

Muhammed ibn Ebu Tâhir el Mervezî (ö. 1144), İbn Sînâ felsefesini Merv 

bölgesinde devam ettiren isimlerdir. İbn Sînâ geleneği özellikle, Levkerî’nin 

öğrencisi olan Afdaluddîn el-Gıylânî (ö. 1128’den sonra)’nin öğrencisi olan ve 

İbn Sînâ’nın en-Necât isimli eserine yazdığı şerh ile bilinen30 Ebu Alî 

Muhammed ibn Hârisân es-Serahsî (ö. 1150) ile devam etmektedir. Çünkü onun 

öğrencilerinden Ferîdüddîn Dâmâd en-Nîşâbûrî, Nasıreddîn et-Tûsî’nin 

hocasıdır. Böylece bu silsile, Nîşâbûrî, Serahsî, Gıylânî, Levkerî ve Behmenyâr 

vasıtasıyla İbn Sînâ’ya kadar uzanmaktadır.31         

Nasıreddîn Tûsî’nin öğrencileri olan Necmeddîn el-Kâtibî el-Kazvînî (ö. 

675/1277) ve Kutbeddîn eş-Şîrâzî (ö. 710/1311), Gazzâlî ve Fahreddîn er-Râzî 

çizginin kesiştiği noktada yer alarak, oluşan bu paradigmanın hem Şiî İran 

bölgesine hem de Sünnî Memlûk ve Osmanlı bölgesine taşınmasını 

sağlamışlardır.32 Çünkü, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Gazzâlî ve İbn 

Rüşd’ün eleştirileriyle iyice törpülenen İbn Sînâ felsefesi, XIII. yüzyılda 

Fahreddin er-Râzî ve Nasîreddin et-Tûsî önderliğinde hem Sünnî hem de Şiî 

İslâm dünyasında hâkim bir paradigma haline gelerek İslâm düşüncesinin sekiz 

asırlık sürecine yön vermiştir.33 

Gazzâlî’den başlayıp Fahreddin er-Râzî’ye ulaşan çizgide ise, 

Gazzâlî’nin öğrencilerinden olan Muhammed ibn Yahyâ, Ebu’l-Kâsım es-

Süleymân’ın hocasıdır. Ebu’l-Kâsım es-Süleymân, Mecdüddîn el-Cîlî’nin; o da 

Fahreddîn er-Râzî’nin babası Ziyâeddîn Ömer’in hocasıdır. Fahreddîn er-Râzî 

dinî öğrenimini babasından almıştır. Esîrüddîn el-Ebherî (ö. 663/1265?) de 

Fahreddîn er-Râzî’nin öğrencisidir. Gazzâlî ve Fahreddîn er-Râzî çizgisi, hem 

Ebherî’nin hem de Nasıreddîn et-Tûsî’nin öğrencisi olan Necmeddîn el-Kâtibî 

el-Kazvînî’de birleşmektedir. Bu düşünce bir yandan Kazvînî’nin öğrencileri 

                                                        
29 Bekir Karlığa, “İbn Sina Çizgisinde Osmanlı Düşüncesinin Gelişimi”, s. 11.   
30 Bekir Karlığa, a.g.m., s. 11. 
31 Bekir Karlığa, “Osmanlı Düşüncesinin Oluşumu”, s. 29; Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, İsam 
Yayınları, İstanbul 2008, s.134-135. 
32 Bekir Karlığa, a.g.m., s. 29; Ayrıca Hikemî-Meşşaî çizgi için bkz. İhsan Fazlıoğlu, a.g.m., s. 
51. 
33 Bekir Karlığa, “İbn Sina Çizgisinde Osmanlı Düşüncesinin Gelişimi”, s. 13.   
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olan Kutbeddîn eş-Şîrâzî (ö. 1311) ve Kutbeddîn er-Râzî (1366) tarafından 

Mâverâünnehir, İran ve Anadolu’da yayılmıştır. Diğer taraftan da Kazvînî’nin 

öğrencilerinden Şemseddîn Muhammed ibn Abdurrahmân el-İsfahânî (ö. 1349) 

ile Kutbeddîn er-Râzî’nin öğrencilerinden Muhammed ibn Mübârekşâh el-

Buhârî (ö. 1403 civarı) vasıtasıyla Mısır Memlûkler bölgesine taşınmıştır.34  

Diğer taraftan bu paradigma, Muhammed ibn Mübârekşâh’tan ders almış 

olan şair Ahmedî (ö. 1413), Hekîm Hacı Paşa (ö. 1417), Şeyh Bedreddîn (ö. 

1420) ve Molla Fenârî (ö. 1430) tarafından Osmanlı’ya getirilmiştir. Aynı 

düşüncenin Osmanlıya taşındığı diğer bir çizgide de Râzî’nin bir diğer öğrenci 

kuşağına mensup Kâdî Abdullah ibn Ömer el-Beydâvî (ö. 1292) aracılığıyla 

Adududdîn el-İcî (ö. 1355), Sa’deddîn et-Teftâzânî (ö. 1390) ve öğrencilerinden 

Molla Fenârî (ö. 1430) ve Kara Dâvûd ve Fethullah eş-Şirvânî yer almaktadır.35  

Bu iki çizginin yanında İbn Sînâ-Sühreverdî-Şehrezûrî çizgisi de bir 

taraftan, İbn Kemmune (ö. 1284), Kutbeddîn eş-Şîrâzî (ö. 1501), Gıyâsüddin 

Mansûr eş-Şîrâzî (ö. 1501) ve Celâleddin ed-Devvânî (ö. 1502) aracılığı ile 

Osmanlı’ya taşınmıştır. Diğer taraftan ise Devvânî’nin öğrencisi Kâdî Mîr 

Hüseyin el-Meybudî (ö. 1503-1504), Vedûd et-Tebrîzî (ö. 1600), Mîr Dâmâd (ö. 

1631) ve Sadreddîn eş-Şîrâzî (Molla Sadrâ/ö. 1630) aracılığıyla da Safevî 

dünyasına taşınmıştır.36   

Bütün bu silsile sonucunda Fahreddin er-Râzî, Gazzâlî tarafından 

eleştirilen noktalar dışarıda bırakılarak İbn Sînâ ile Gazzâlî düşüncesinden 

oluşan ve Eş’arî akaidiyle de uzlaşan bir sentez oluşturmuştur. Böylece Meşşaî 

olarak isimlendirilen felsefî düşüncenin temel problemleri, Eş’arî kelâmcılarının 

da ana problemleri hâline gelmiştir. Ortaya çıkan bu model, tasavvuf içerisinde 

de kendine önemli bir yer bulmuştur.37 Özellikle Şihâbüddin Suhreverdî (ö. 

587/1191) ve Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) gibi isimlerle felsefî bir 

nitelik kazanan tasavvuf düşüncesi İbn Arabî’nin öğrencisi olan Sadreddin 

                                                        
34 Bekir Karlığa, “Osmanlı Düşüncesinin Oluşumu”, s. 29-30. 
35 Fazlıoğlu, a.g.m., s. 52; Bekir Karlığa, a.g.m., s. 31.  
36 Fazlıoğlu, a.g.m., s. 53; Bekir Karlığa, “İbn Sina Çizgisinde Osmanlı Düşüncesinin Gelişimi”, 
s. 15.   
37 Bekir Karlığa, “Osmanlı Düşüncesinin Oluşumu”, s. 31.  
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Konevî (ö. 638/1274) ve O’nun öğrencisi Abdürrezzâk Kâşânî (ö. 736/1335)’nin 

yetiştirdiği Dâvûd-ı Kayserî (ö. 751/1350) kanalıyla Osmanlıya taşınmıştır.38  

Sonuç olarak Osmanlı ilim ve fikir hayatında etkili olan düşünce 

sistemine baktığımızda Gazzâlî’nin büyük etkisiyle felsefe, kelam ve tasavvuf 

arasındaki etkilenmelerin çok fazla olduğu söylenebilir. Genel olarak Osmanlı 

düşüncesine, felsefeyle iç içe girmiş bir kelâm ve felsefî bir çizgiye yaklaşmış 

olan tasavvuf hâkim olmuştur. Böyle bir düşünce yapısının zirvede olduğu XV. 

asırda yetişmiş âlimlerden biri olan Kadî Mîr el-Meybudî de bu düşünce sistemi 

içerisinde İbn Sînâ geleneğinin takipçisi bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır.39  

                                                        
38 Hatice Toksöz, “Osmanlı’nın Klasik Döneminde Felsefe ve Değeri”, Değerler Eğitimi 
Dergisi, cilt: 5, sayı: 13, Haziran 2007., s.124; Ayrıca Osmanlı düşüncesindeki irfanî-nazarî ve 
işrakî çizgi için bkz. İhsan Fazlıoğlu, a.g.m., s. 52-53.  
39 Dimitri Gutas da Meybudî’ye, İbn Sînâcılığın ana gövdesi içinde, Horasan ve İran’daki 
doğrudan talebeleri arasında yer vermektedir. Bkz. Dimitri Gutas, İbn Sînâ Mirası, çev. M. 
Cüneyt Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2004, s. 152,183.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KÂDÎ MÎR EL-MEYBUDÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ                        

VE ŞERHU HİDÂYETi’L-HİKME ADLI ESERİ 

A. KÂDÎ MÎR EL-MEYBUDÎ’NİN HAYATI 

Tam adı Kâdı Mir Kemâleddin Hüseyin b. Muiniddin Yezdî Meybudî40 

(veya Şirâzî) olmakla birlikte bazı kaynaklarda Kemâleddin Emir Hüseyin 

Yezdî,  Emir Hüseyin Mîr b. Muinüddin Meybudî41, Hüseyin Kâdîmîr42 olarak 

da zikredilen Meybudî, İran’ın Yezd Eyaleti’ne bağlı Meybud Kasabası’nda 

doğmuştur. İlim tahsil etmek için Şiraz’a giden Meybudî’nin Osmanlı 

döneminin ilmi otoritelerinden birisi kabul edilen Celâleddin ed-Devvânî (ö. 

908/1502)’den ders aldığı bilinmektedir43. Ailesi Yezd’in büyük ailelerinden 

biri olan Meybudî, kendisinden ders aldığı Devvânî aracılığıyla, Akkoyunlu 

prenslerinden Yakub Bey döneminde Yezd şehri kadılığına tayin olnmuştur44 

ve altı yıldan fazla bir süre bu görevi devam ettirmiştir.45 

Kaynaklarda daha çok Ebherî’nin Hidâyetü’l-Hikme adlı eserine 

yazdığı şerhle yer alan Meybudî’nin hayatı hakkında fazla bir bilgi 

bulunmamaktadır. Kırk yılı aşkın bir süre İran medreselerinde ders vermiş olan 

Meybudî daha sonraki dönemlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı görevinden 

ayrılmıştır. Görevinden ayrılmasına felsefi görüşlerinin veya kadılığı 

                                                        
40 Harun Anay, Celâleddin Devvânî Hayatı, Eserleri, Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi, Basılmamış 
Doktora Tezi, İstanbul, 1994, s. 102. 
41 Bekir Karlığa, “Kâdî Mîr Meybudî’, DİA, İstanbul, 2001, c. 24, s. 118. 
42 Şemseddin Sami, Kamusu’l-Âlâm, Mehran Matbaası, İstanbul 1308, c. III, s. 1959 
43 Şemseddin Sami, a.g.e., s. 1959; Harun Anay, a.g.e., s. 102; Bekir Karlığa, a.g.md., DİA, s. 
118. 
44 Harun Anay, a.g.e., s. 102; Bekir Karlığa, a.g.md., s. 118. 
45 Bekir Karlığa, a.g.md., s. 118. 
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döneminde şer’i kurallara sıkı sıkıya bağlı tutumundan dolayı çeşitli ithamlara 

maruz kalmasının sebep olabileceği kaynaklarda zikredilmektedir. Nitekim 

Meybudî, İbn Sînâ gibi kendisinin de bazı kişiler tarafından tekfir edildiğini 

söylemektedir. Özellikle Allah’a heyûlâ dediği yolunda iftiraya maruz 

kaldığını belirten Meybudî, İbn Sînâ’nın heyûlâ konusunda açıklamalar 

yaptığını, kendisinin heyûlânın bu anlamda bir varlığını kabul etmediğini ve 

bunun eserlerinde de görülebileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte kendisi 

aklî ve naklî ilimlerde çok sayıda araştırma ve incelemenin bulunduğunu, 

ancak kadılık görevinden dolayı bunlara ayıracak vaktinin olmaması sebebiyle, 

farz-ı kifaye olduğuna inandığı kadılık görevinden ayrılmak istediğini 

belirtmektedir. Meybudî, görevinden ayrıldıktan sonra kendi köşesine çekilmiş 

ve eserlerini yazmaya başlamıştır. Safevî Devleti’nin kurucusu Şah İsmail bu 

bölgeyi hâkimiyeti altına aldığında çoğunluğu Sünnî olan âlimlerden Hz. Ebû 

Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a hakaret etmelerini istemiş, Şah İsmail’in bu 

isteğini yerine getirmeyen âlimler öldürülmüşlerdir. Meybudî’nin de bu âlimler 

arasında olduğu sanılmaktadır.46 Her ne kadar Henry Corbin, Şiî yazarlarının 

çoğuna hak vererek Meybudî’nin Şiî olduğunu ifade etse de47, Meybudî, 

muhtemelen Şiî olmadığı için Şah İsmail tarafından öldürülmüştür.48 

Meybudî’nin ölümüyle ilgili olarak kaynaklarda 909/ 1503-150449, 904/149850 

veya 911/1505-150651 tarihleri zikredilmektedir.  Ölümü ile ilgili farklı 

tarihlere yer verilse de onun, 15. asır uleması içerisinde yer aldığı kesindir.  

Meybudî, ilim ve düşünce hayatının zirvede olduğu bir dönem olan 15. 

yüzyılda yetişmiş, Osmanlı döneminin en önemli âlimlerinden birisidir. 

Felsefe, mantık, kelam, gramer, astronomi gibi çeşitli alanlarda yazdığı eserler 

yıllarca Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ayrıca şair ve 

edip bir kişiliğe de sahip olan Meybudî “Mantıkî” mahlasıyla şiirler de 

yazmıştır.52 

                                                        
46 Aynı yer. 
47 Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, çev. Ahmet Aslan, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, c. 
II, s. 127. 
48 Harun Anay, a.g.e., s. 102. 
49 Bekir Karlığa, a.g.md., s. 118. 
50 Carl Brockelmann, GAL II, Leiden 1938, s. 294. 
51 Henry Corbin, a.g.e., s.127. 
52 Şemseddin Sami, a.g.e., s. 1959; Bekir Karlığa, a.g.md., s. 118. 
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Meybudî, devrindeki âlimler, öğrenciler, kadılar ve vakıf 

mütevellilerinden şikâyette bulunmuştur. Ona göre selef-i salihîn ictihad 

derecesine varacak kadar çalışmasına rağmen sonraki ulema sadece taklitle 

yetinmiştir. Bundan dolayı da ne müctehid, ne müfessir, ne muhaddis, ne de 

fakih yetişmiştir. Medreselerde öğrenim yetersizdir ve öğrenciler ilimle 

uğraşmamaktadır. Dinî ve ilmî ilimler terk edilmiş, filozofların sözleri tahrif 

edilmiş, hikmetten anlayan kalmamıştır. Bütün bunların neticesinde de İslâm 

dünyası büyük bir fikri durgunluğa girmiştir.53 

15. ve 16. asırlar ilmî hayatın oldukça canlı olduğu, özellikle felsefeyle 

iç içe girmiş kelamın en önemli temsilcilerinden olan Taftazânî (ö. 791/1388), 

Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413) ve Celâleddin ed-Devvânî gibi isimlerin 

yetiştiği bir dönemde54 yaşamış olan Meybudî’nin eserlerinde de yine o 

dönemin çizgisini taşıyan İbn Sînâ, Gazzâlî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve 

Fahreddin er-Râzî sentezini görmek mümkündür.55 Ayrıca Celaleddin ed-

Devvânî (ö. 908/1502)’nin öğrencisi olmakla birlikte, hem ölüm tarihlerinin 

yakınlığı dikkate alındığında hem de Mecdî’nin Şakayık Tercümesi’nde verdiği 

bilgiye dayanarak, Meybudî’nin Devvânî’nin sadece öğrencisi olmakla 

kalmayıp aynı zamanda onunla aynı ilmi meclislerde bulunduğunu da 

öğrenmekteyiz. Çünkü Mecdî bize Tebriz Sultanının huzurundaki ilim 

meclislerinde onun, Devvânî ve Gıyaseddin Mansur b. Sadreddin Hüseyni ile 

birlikte bulunduğunu haber vermektedir56. 

ESERLERİ 

Meybudî’nin başta felsefe olmak üzere mantık, kelâm, tasavvuf ve 

edebiyat gibi çeşitli alanlarda eserleri bulunmaktadır. Eserleri genellikle 

Osmanlı medreselerinde okutulan eserlere yazılmış şerh ve hâşiyelerden 

oluşmaktadır. 

                                                        
53 Bekir Karlığa, aynı yer. 
54 Şamil Öçal, a.g.e., s., 4. 
55 Bekir Karlığa, a.g.md., s. 118. 
56 Mecdî, Tercüme-i Şakayık-ı Nu’maniyye, İstanbul 1269, c. 1, s. 511. 
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1.Şerhu Hidâyeti'l-Hikme:  

Meybudî Hüseyin b. Muinüddin el-Hüseynî el-Meybudî’nin Şerhu 

Hidâyeti'l-Hikme’sinin Türkiye kütüphanelerinde farklı asırlarda istinsah 

edilmiş pek çok nüshası mevcuttur. Bu, eserin Osmanlı düşüncesinde çok 

önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Sadece Süleymaniye 

Kütüphanesi’nde söz konusu eserin 98 farklı nüshası mevcuttur. 1263’te 

İstanbul’da ve 1278’de Kalküta’da taş baskı usûlüyle basılan bu şerhin Kalküta 

baskısında, Muhammed Sa’dullah’ın Kadımir Şerhi’ndeki gökkuşağı ve hâle 

bahislerini açıklayan el-Makâletü'l-'Ucâle fi'l-Kavs ve'l-Hâle'si de 

bulunmaktadır.57 

2.Risâle-i Fenn-i Muamma:  

Edebiyatla ilgili olarak yazılmış Arapça bir eserdir. Bekir Karlığa bu 

eserin ismini Mu’ammeyât olarak vermektedir.58 Kütüphanelerimizde çeşitli 

nüshaları bulunan bu eser beş yerde, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 

3827 numara vr. (14(a)-59(b), Esat Efendi 3704 numara vr. 90(a)-91(b), Millet 

Kütüphanesi 504 numara vr. 1-59, Millet Kütüphanesi 830 numara vr. 1-40 ve 

Bursa Bölge Hüseyin Çelebi 894 numara vr. 1-53’de, kayıtlı olanları 

Muammayat olarak geçmektedir. Diğer nüshalar Risâle fî İlmi’l-Muamma ve 

Risâle-i Fenn-i Muamma adıyla zikredilmektedir. Nüshaların bulunduğu diğer 

yerler şu şekildedir: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi 5177, vr. 

91-97; Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3664, 154(a)-193(b); Esat 

Efendi 4273, 69 vr.; Esat Efendi 3736, 5(a)-42(b); Beyazıt Devlet 7911, vr. 

24(a)-86(a); Beyazıt Devlet Veliyüddin Efendi 2717, 40 vr.; 2718, 1-95 vr.  

3. Câm-ı Gîtî-Nümâ fi Hülasati’l-Hikme:  

Kelâm, felsefe ve tasavvuf konularının ele alındığı ve bunlar arasında 

bağlantı kurulmaya çalışıldığı farsça bir risaledir.59 

                                                        
57 Cevat İzgi, Osmanlı Medreseleri’nde İlim, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, c. II, s. 119. 
58 Bekir Karlığa, a.g.md., s. 119. 
59 Kâtib Çelebi, Keşfû’z-Zunûn, cilt: I, 1941, s. 533; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifin, 
cilt: I, İstanbul 1951, s. 316; Bekir Karlığa, a.g.md., s.119. 
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Eserin kütüphanelerimizde pek çok nüshası vardır: Süleymaniye 

Ayasofya 4840, 92-104 vr.; Süleymaniye Esad Efendi 3685, 201-217 vr.; 

Süleymaniye Laleli 3674, 40-49 vr.; Süleymaniye Esad Efendi 1721, 104 vr.; 

Süleymaniye Carullah 1504, 113-123 vr.; Süleymaniye Halet Efendi 811, 41-

50 vr.; Süleymaniye Pertev Paşa (Selimiye) 632, 37b-40a vr.; Süleymaniye 

Lala İsmail 529, 362 vr.; Süleymaniye Nafiz Paşa 471, 52-65 vr.; Süleymaniye 

Kasidecizade 455, 21 vr.; Süleymaniye M. Arif-M. Murad 51, 18-22 vr; 

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 34 Ma 434/1, vr. 1(a)-10 (b); Beyazıt 

Devlet Veliyüddin Efendi 3204, vr. 77(b)-87(b); Manisa İl Halk Kütüphanesi, 

45 Ak Ze 168/1, vr. 1(b)-14/a); Milli Kütüphane, 06 Hk 1809, vr. 1(a)-19(b); 

Milli Kütüphane, 46 Hk 54/3, vr. 418b)-48 (a); Kayseri Raşit Efendi Eski 

Eserler Kütüphanesi 829/11, vr. 129(b)-138(a).     

4. Şerhu Risâleti Adâbi'l-Bahs li's-Semerkandî: 

Meybudî’nin, Muhammed b. Eşref Semerkandî’nin er-Risâletü’s-

Semerkandiyye fî Âdâbi’l-Bahs isimli felsefe, fıkıh ve kelâm disiplinlerinin 

hepsi için geçerli olabilecek münazara sanatı üzerine yazmış olduğu eserine 

yaptığı Arapça bir şerhtir. Semerkandî’nin tartışma metodunu münferit ilimleri 

aşan, evrensel bir disiplin olarak değerlendirdiği bu esere çok sayıda şerh ve 

hâşiye yazılmıştır.60   

Süleymaniye Ayasofya 4438, 42 vr.; Beyazıt Devlet Veliyüddin Efendi 

2181, vr. 113(b)-141(b). 

5. Şerhu Dîvâni ‘Alî İbn Ebî Tâlib (Fevâtihu’l-Esrâr, Kitâbu’l-Fevâtih):  

Hz. Ali’ye izafe edilmiş şiirlerin açıklandığı bu Arapça eser bazı 

kaynaklarda Şerhu Nehci’l-Belâga olarak da geçmektedir. Meybudî bu eseri 

Safer 890 yılında tamamlamıştır.61 Şemseddin Sami, Meybudî’nin bu eserinden 

övgüyle bahsetmekte ve tasavvufla hikmeti bir araya getiren önemli bir şerh 

olduğunu belirtmektedir. 

                                                        
60 İlhan Kutluer, “Muhammed b. Eşref Semerkandî”, DİA, İstanbul 2009, c. 36, s. 476; A.Hadi 
Adanalı,  “Osmanlı  Medreselerinde  Tartışma  Metodolojisi”, 
http://www.osmanli.org.tr/yazi‐7‐202.html.  
61 Bekir Karlığa, a.g.md., s.119; Kâtib Çelebi, a.g.e. I, s. 802; Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., s. 
316. 



 
 

16

Süleymaniye Fatih 3954, 360 vr.; Süleymaniye Fatih 3955, 360 vr.; 

Süleymaniye Fatih 3951, 215 vr.; Süleymaniye Esad Efendi 3752, 210-212 vr.; 

Süleymaniye Fatih 3656, 305 vr.; Süleymaniye Esad Efendi 2779, 293 vr.; 

Süleymaniye Lala İsmail, 529, vr. 1-362; Süleymaniye Bağdatlı Vehbi Efendi 

1550, 298 vr.; Süleymaniye Hamidiye 1146, 129 vr.; Süleymaniye Hamidiye 

1145, 314 vr.; Süleymaniye Reisülküttap Mustafa Efendi 986, 317 vr.; 

Süleymaniye Damat İbrahim Paşa 975, 221 vr.; Süleymaniye Yeni Cami 967-

968, 289 vr.; Süleymaniye Hekimoğlu Ali Paşa ve Camii 645, 432 vr.; 

Süleymaniye Kadızade Mehmed 404, 248 vr.; Süleymaniye Halet Efendi 350, 

254 vr.; Milli Kütüphane 60 Hk 151, 44 vr.; Milli Kütüphane 44 Dar 464/1, 1b-

121a. 

6. Şerhu Hâşiye ‘ale’ş-Şemsiyye (Şerh ‘ala Risâleti'ş-Şemsiyye fi'l-Kavâ’idi'l-

Mantıkıyye):  

Meybudî’nin, Ali b. Ömer el-Kâtibî (ö. 675/1277) ‘nin er-Risâletü’ş-

Şemsiyye fi’l-Kavâ’idi’l-Mantıkıyye isimli medreselerde ders kitabı olarak 

okutulan mantık ile ilgili eserine yazmış olduğu şerhtir. Bu eserin önsözünde 

Meybudî, yaygın olan bu esere çok sayıda şerh ve hâşiye yazıldığını; ancak 

bunlardaki yorumlamaların farklı olmasından dolayı çelişkilerin ortaya 

çıktığını ve bu konuda uzayan tartışmaların da eserden yeterince 

faydalanmanın önüne geçtiğini belirtmektedir. İşte bu sebepten dolayı da 

Meybudî, kendisinin bu esere derli toplu bir şerh yazdığını söylemektedir.62     

Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 4051, 121 vr. (Müellif Hattı); Milli 

Kütüphane 01 Hk 1124/3, 56b-76b; Milli Kütüphane 05 Ba 1575/3, 143b-164b; 

Milli Kütüphane 45 Hk 2128/2, 116b-145a; Süleymaniye Fatih 3358, 191 vr.; 

Süleymaniye Laleli 2660, 98 vr.; Süleymaniye Serez 2112, 96 vr.; 

Süleymaniye Hafid Efendi 172, 110 vr.; Süleymaniye İzmirli İsmail Hakkı 

1694, 183 s. (basma nüsha). 

7.  Mütercemü'l-Fevâtih:  

                                                        
62 Bekir Karlığa, a.g.md., s. 119; Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., s. 316. 
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Bu eser, Şerh-i Dîvân-ı ‘Alî İbn Ebî Tâlib isimli eserin Türkçe 

tercümesidir.  

Süleymaniye Hacı Mahmut Efendi 3332, 161 vr.; Süleymaniye Esad 

Efendi 1611, 106 vr.; Süleymaniye H. Hüsnü Paşa 861; Süleymaniye Pertev 

Paşa (Selimiye) 282, 156 vr.; Süleymaniye Pertev Paşa (Selimiye) 281, 308 vr.  

8.  Hâşiye ‘ale’t-Tavâli’      

Kadî Beyzâvî (ö. 685/1286)’nin Osmanlı medreselerinde okutulmuş 

olan63 Tavâli’u'l-Envâr isimli meşhur kelâm eserine yazılmış Arapça bir 

hâşiyedir.64  

Süleymaniye Şehit Ali Paşa 1657, 146 vr. 

9. Şerhu Hikmeti’l-Ayn:  

Meybudî’nin, Ali b. Ömer el-Kâtibi’nin ‘Aynü’l-Kavâ’id isimli eserine 

ilâhiyyât ve tabîiyyât konularını ilâve ederek yazmış olduğu Hikmetü’l Ayn 

isimli, uzun yıllar medreselerde okutulmuş olan, felsefe eserine yazmış olduğu 

şerhtir. 65 Hidâyetü’l-Hikme’den sonra Osmanlı medreselerinde felsefe 

derslerinde okutulan ikinci önemli kitap olmasına rağmen, bu eser, 

medreselerde Hidâye kadar rağbet görmemiştir.66   

Beyazıt Devlet Beyazıd 00, vr. 1-184; Çorum Hasan Paşa İl Halk 

Kütüphanesi 19 Hk 8093/1, 1b-79b vr.; Çorum Hasan Paşa İl Halk 

Kütüphanesi 19 Hk 4108, 51 vr; Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi Diyarbakır 

Umumi Küt. 1834. 

10. Şerhu’l-Kâfiye:  

Murziyyü’r-Râzî ismiyle de anılan bu eser, İbnü’l Hâcib (ö. 646/1249) 

tarafından kaleme alınan Kâfiye adlı nahiv kitabının bir şerhidir. Nahivle ilgili 

                                                        
63 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s. 26. 
64 Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., s. 316; Bekir Karlığa, a.g.md., s. 119. 
65 Yusuf Şevki Yavuz, “Kâtibî, Ali b. Ömer”, DİA, Ankara 2002, c. 25, s. 41; Bekir Karlığa, 
a.g.md., s. 119. 
66 Kenan Yakuboğlu, a.g.e., s. 187. 
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muhtasar bir mukaddime niteliği taşıyan Kâfiye, Doğu İslâm dünyasında, nahiv 

öğretimi konusunda ilk sırada gelen eserlerden birisidir.67  

Süleymaniye Damat İbrahim 1065, vr. 1-179; Hacı Selim Ağa 1156, vr. 

1-393; Çorum İl Halk 2771, vr. 1-175; Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 9704. 

11. Münşe’ât: 

Bekir Karlığa Meybudî’nin hayatı, fikirleri ve yaşadığı döneme ait 

bilgileri de içeren seksen dört adet mektuba dayalı olan bu eserinden 

bahsetmektedir.68 Ancak yaptığımız araştırmalara rağmen eserin bir nüshasına 

ulaşılamamıştır. 

Bunların dışında Meybudî’nin, Ebû İshak et-Tebrîzî’ye yazdığı 

mektubunda, Mevlânâ Muhammed en-Nahcuvânî’nin Öklîdis adlı eserine bir 

şerh yazmakta olduğundan bahsedilmektedir.69 Ancak yine yapmış olduğumuz 

araştırmalarda böyle bir şerhe de rastlayamadık.   

B. ŞERHU HİDÂYETİ’L-HİKME 

Kadî Mîr el-Meybudî’nin Şerhu Hidâyeti’l-Hikme adlı eseri, Esîrüddin 

el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandi el-Ebherî (ö. 663/1265 [?] ) tarafından 

yazılmış olan Hidâyetü’l-Hikme70 adlı esere yapılmış olan şerhtir.  

Ebherî’nin Hidâyetü’l-Hikme’si Osmanlı döneminin en çok bilinen ve 

yıllarca medreselerde okutulan ders kitaplarından birisi olmuştur. Bu eser 

üzerine çok sayıda şerh ve hâşiye yazılmıştır. Bunlar arasında Sadreddîn-i 

Şîrâzî (ö. 1050/1640), Mevlânâzâde Ahmed b. Mahmûd el-Herevî el-

Harziyânî, Emirek Şemseddin Muhammed Mübârek Şah el-Buhârî, Sa’deddin 

Mes’ûd b. Muhammed el-Kazvînî ve Muînüddin es-Sâlimî tarafından yazılmış 

şerhler sayılabilir.71  

                                                        
67 Bekir Karlığa, a.g.md., s. 119; Hulûsi Kılıç, “İbnü’l-Hâcib”, DİA, İstanbul 2000, c. 21, s. 57; 
Katip Çelebi, a.g.e. II, İstanbul 1971, s. 1371; Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., s. 316. 
68 Bekir Karlığa, a.g.md., s. 119. 
69 Bekir Karlığa, aynı yer. 
70 Ebherî’nin bu eseri yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Bkz. Abdullah Yormaz, Ebherî’nin 
Hidâyetü’l-Hikme’si ve Osmanlı-Türk Düşüncesindeki Yeri, M.Ü.S.B.E., Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2003.  
71 Abdülkuddûs Bingöl, “Esîrüddin Ebherî”, DİA, İstanbul 1994, c. 10, s.76. 
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 Hidâyetü’l-Hikme’ye yazılmış en önemli ve en çok rağbet edilen 

şerhlerden birisi, Meybudî tarafından kaleme alınan ve Kadımîr adıyla meşhur 

olan şerhtir. Meybudî’nin bu şerhi âlimler tarafından oldukça ilgi görmüş, İran 

ve Hint altkıtası ile Osmanlı medreselerinde yıllarca ders kitabı olarak 

okutulmuştur. Bu şerhe yazılan çok sayıdaki hâşiye de esere verilen önemi 

göstermektedir. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi Muslihuddîn-i Lârî (ö. 

979/1572) tarafından yazılmış olan Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Kadî Mîr ‘alâ 

Hidâyeti’l-Hikme isimli hâşiyedir. Bu hâşiyeye İsmail Gelenbevî (ö. 

1205/1791) tarafından da bir ta’likat yazılmıştır.72 Bunun dışında Nasrullah b. 

Muhammed el-Halhalî, Lutfullah b. İlyas er-Rûmî (ö. 929/1522), Pîr 

Muhammed b. Alâeddin el-Fenârî, Emîr Fahreddin el-Esterâbâdî (ö. 

1040/1630) gibi âlimler tarafından yazılmış hâşiyeler bulunmaktadır. Yine 

İngiliz Kerim Efendi (ö. 1303/1886) de bu esere Câmi’u’l-Haka’ik isimli bir 

hâşiye yazmıştır.73  

Ebherî’nin Hidâyetü’l-Hikme adlı eseri ve Meybudî’nin bu esere 

yazdığı şerh, Muhammed b. Mustafa Akkirmânî (ö. 1174/1760) tarafından 

yapılan bazı ilavelerle İklîlü’t-Terâcim adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 

Akkirmânî, Ebherî’nin Hidâyetü’l-Hikme’sini muhtasar bir eser olmasından 

dolayı âlimler arasında büyük bir itibâr gördüğünü ve Meybudî’nin şerhinin 

cerh ve ta’dil yönünden tam bir ehemmiyete sahip olduğunu düşünmektedir. 

Akkirmânî bu eserleri tercüme ederek, Ebherî’nin eserinin tam olarak 

anlaşılması amacını gerçekleştirmeye çalışmıştır.74     

Meybudî şerhine çok sayıda hâşiye yazılması, eserin ilmî anlamda 

önemini göstermektedir. Gerek Hidâyetü’l- Hikme gerekse Meybudî’nin bu 

esere yazmış olduğu şerh, Osmanlı medreselerinde yıllarca ders kitabı olarak 

okutulmuştur. Bilindiği gibi Osmanlı medreselerinde okuyan talebeler sınıf 

değil, ders geçmekteydi. Her ders için de başlangıç (iktisâr), orta (iktisâd) ve 

ileri (istiksâ) olmak üzere üç seviye bulunmakta ve her derste en az üç kitap 

                                                        
72 Bkz. Ömer Bozkurt, “Muslihuddîn el-Lârî’nin Hâşiye ‘Ala Şerhi’l-Kâdî Mîr ‘Ala Hidâyeti’l-
Hikme Eseri Üzerine Bir İnceleme”, D.Ü.İ.F.D., cilt: X, sayı:2, Diyarbakır 2008, s. 33-49; 
Abdülkuddûs Bingöl, a.g.md., s.76. 
73 Cevat İzgi, “İngiliz Kerim Efendi”, DİA, İstanbul 2000, c. 22, s. 296. 
74 Sâkıb Yıldız, “Akkirmânî”, DİA, İstanbul 1989, c. 2, s. 270; Ö. Faruk Altıparmak, Muhammed 
B. Mustafa Akkirmânî ve Eseri İklîlü’t-Terâcim, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü.S.B.E., 
İstanbul 1993, s. 14. 
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takip edilmekteydi.75 Medrese talebesi Meybudî’nin şerhini Larî’nin hâşiyesi 

ile birlikte okuduğunda eğitiminde iktisâd seviyesine yükselmekteydi.76 1741 

yılında Fransa’nın İstanbul elçiliğince hazırlattırılan Kevâkib-i Seb’a isimli 

eserde de Nazarî Hikmet ilmine Hidâyetü’l-Hikme okuyarak başlandığı daha 

sonra Kadîmîr şerhi ve Lârî hâşiyesine geçildiği ve bu ilmin Hikmetü’l-Ayn 

isimli eserin okunmasıyla tamamlandığı anlatılmaktadır.77 

Bir başka örnek Kâtib Çelebi’dir. O, İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’, en-Necât, el-

İşârât ve Uyûnü’l-Hikme gibi kitaplarından derlenerek oluşturulan aklî ilimlere 

mukaddime ve giriş mâhyetinde bir eser olarak nitelediği Hidâye’nin78 Kadımîr 

şerhini 1638-1639’da A’rec Mustafa Efendi (ö. 1653)’den okuduğu dersler 

arasında zikretmektedir. Aynı zamanda Kâtib Çelebi’nin bu şerhi, derslerinde 

kendi talebelerine de okuttuğu bilinmektedir.79 Bu kitaptan söz açan diğer bir 

düşünür Taşköprülüzâde, eş-Şakâ’ik en-Nu’mâniye’de, Hikmet’ten Şerhu 

Hidâyeti’l-hikme’yi Hocâzâde’nin buna yazmış olduğu hâşiyelerle birlikte 

okuduğunu söylemektedir.80 

Sonraki yıllarda da bu geleneğin devam ettiği gözlenmektedir. 

Kadımîr’i zikreden diğer bir düşünür Erzurumlu İbrahim Hakkı (ö. 1194/1780) 

da Tertîb-i Ulûm adlı eserinin “hikmet” maddesinde Kadımîr’i de zikretmiştir. 

Uşak’taki Cami-i Kebîr Medresesi’nde müderris olan Nebi Efendizâde Derûnî 

Ali Efendi el-‘Uşşâkî (ö. 1200/1786) bir insanın kemâl sahibi olabilmesi için 

öğrenmesi gereken ilimleri sıralarken, “hikmet” maddesinde Kadımîr’e yer 

vermiştir.81  Yine Hasan el-Cebertî (1144/1731), Hüsâmüddîn el-Hindî’den; 

Ebu’l İrfân Muhammed b. Alî eş-Şebbân el-Mısrî el- Hanefî (1206/1711), 

Hasan el-Cebertî’den Kadımîr okumuşlardır. Ziyâuddîn Ebu Muhammed 

Abdullah b. Muhammed el-Ahıskavî (1218/1803) Kars’ta, İsmail b. 

Muhammed el-Berküşâdî’den Kadî Mîr’in Şerhu Hidayeti’l-Hikme’si’ni, 

                                                        
75 Mehmet İpşirli, “Medrese”, DİA, Ankara 2003, c. 28, s. 28. 
76 Cevat İzgi, a.g.e., s. 119. 

77Yaşar Sarıkaya, “Osmanlı Medreselerinde Aklî İlimlerin İhmali Meselesi Üzerine Bazı 
Mülâhazalar”, Osmanlı Dünyasında Bilim Ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul 2001, s. 
152-153; Cevat İzgi, a.g.e., s. 119.         
78 Kâtib Çelebi, Keşfû’z-Zunûn I, s. 684.  
79 Kâtib Çelebi, Mîzanü’l-Hakk Fi İhtiyari’l-Ahakk, s. 118-119. 
80 Yaşar Sarıkaya, a.g.m., s. 151. 
81 Cevat İzgi, a.g.e., s. 119. 
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Lârî’nin bu esere yazmış olduğu hâşiye ile birlikte okumuştur. Ayrıca Cevdet 

Paşa hendesehane hocası Miralay Nûrî Bey’e Kadımîr okutmuştur.82    

Şeyhü’lislâm Feyzullah Efendi de okuduğu Hikmet derslerinde Şerhu 

Hidâyeti’l-Hikme’yi zikretmektedir.83 Yine Hasan Tahsin el-Rizevî isimli bir 

şahsın icâzetnâmesinde okuduğu dersler arasında Kadîmîr adlı eser 

zikredilmekte ve Mübahat Kütükoğlu tarafında yayınlanan “1869’da Faal 

İstanbul Medreseleri” adlı listede de talebelerden 108’inin hikmetten Kadîmîr 

okumakta olduğuna yer verilmektedir.84        

İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’ ve en-Necât gibi eserlerine benzer bir yöntemle 

ele alınmış olan ve klasik bir felsefe eseri tarzında yazılmış olan Hidâyetü’l-

Hikme mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilahiyyât) olmak üzere üç 

kısımdan oluşmaktadır. Ancak eserin mantık kısmını, Ebherî, Îsâgocî adlı 

eserinde ele aldığı için, Meybudî şerhinde yalnızca fizik ve metafizik 

kısımlarına yer vermiştir.  

Meybudî eserinin başında öncelikle “hikmet” kavramının tanımını 

yapmakta ve hikmeti nazarî ve amelî hikmet olarak iki kısımda ele almaktadır. 

O’na göre hikmet “ İnsanın gücü nispetinde mevcudât-ı ayânı, nefsü’l emrde 

bulunduğu mâhiyet üzere bilmesidir.” Bu tanımda geçen ayân kavramı, ya 

kudret ve ihtiyarımızla var olan ya da kudret ve ihtiyarımız dışındaki fiil ve 

amelleri kapsamaktadır. Birinci kısım bizi dünya ve ahirette iyiliğe ulaştırması 

bakımından “amelî hikmet (pratik felsefe)” olarak isimlendirilir. İkinci kısım 

da “nazarî hikmet (teorik felsefe)” olarak isimlendirilir. Meybudî, amelî ve 

nazarî hikmeti de kendi içerisinde üç kısma ayırmaktadır. Amelî hikmetin 

birinci kısmı “tehzîb-i ahlâk (ahlâkı temizleme, olgunlaştırma)” olarak 

isimlendirilir. Bu, kişinin kendisini faziletlerle donatıp rezilliklerden uzak 

tutmasını sağlayan bir ilimdir. Amelî hikmetin ikinci kısmı “tedbîr-i menzil (ev 

idaresi)” dir. Bu, baba, çocuk, efendi ve köle gibi aynı evde bulunan bir 

topluluğun maslahatını sağlayan ilimdir. Amelî hikmetin üçüncüsü de “siyaset-

                                                        
82 Cevat İzgi, a.g.e., s. 120. 
83 Aynı yer. 
84 Yaşar Sarıkaya, a.g.m., s. 154-155. 
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i medeniye (siyaset)” dir. Bu ilim de aynı şehirde bulunan bir topluluğun 

maslahatını sağlar.85  

Meybudî’ye göre nazarî hikmetin en üst derecesinde “İlm-i ûlâ” denilen 

ve Allah gibi, dış dünyada ve taakulde maddeye muhtaç olmayan şeyin 

hallerini bilmeyi sağlayan ilim yer almaktadır. Bu ilim ayrıca “İlahî”, “felsefe-i 

ûlâ” ve “ilm-i küllî” olarak da isimlendirilmektedir. Nazarî hikmetin İlm-i 

evsat denilen orta derecesinde, küre gibi, dış dünyada maddeye ihtiyaç duyup 

taakkulde ihtiyaç duymayan şeylerin hallerini bildiren ilim yer almaktadır. Bu 

ilim, İlm-i Riyâzî ve Ta’lîmî olarak isimlendirilmektedir. Nazarî hikmetin en 

alt derecesinde “İlm-i ednâ” denilen ve insan gibi hem dış dünyada hem de 

taakkulde maddeye ihtiyaç duyan şeylerin hallerini bildiren ilim yer 

almaktadır. Bu ilme de İlm-i Tabîî denilmektedir.86  

Meybudî, hikmet konusundaki açıklamaları sonrasında, mantığın 

hikmetten sayılıp sayılamayacağı konusundaki ihtilaflara da yer vermektedir. 

Buna göre o, mantığı, ilim ve ameli birleştirmek suretiyle nefsin kemaline 

ermesinin mümkün olacağı bir yol şeklinde tanımlayanların mantığı hikmetten 

kabul ettiklerini belirtmektedir. Bu görüşte olanların belki ameli de hikmetten 

saydıklarına işaret eden Meybudî, tıpkı bunun gibi, mantığın tarifindeki a’yân 

kelimesini terk edenlerin de mantığı, nazarî hikmetin kısımlarından 

saydıklarını belirtmektedir. Çünkü ayan’ı buna dâhil etmemelerinin temel 

sebebi onun açısından, ayan kavramının dış dünyada varlığı olanları kapsaması 

yüzündendir87.       

Şerhu Hidâyeti’l-Hikme’nin fizik (tabiiyyât) kısmı üç fen (başlık) 

şeklinde ele alınmıştır. Cisimlerden bahsedilen birinci fen’de on fasıl 

bulunmaktadır. 1. Cüz-ü la yetecezza(atom)’nın iptali. 2. Heyûlâ’nın ispatı. 3. 

Cismî sûret heyûlâdan ayrı olamaz. 4. Heyûlâ sûretten ayrı olamaz. 5. Nev’î 

sûretin ispatı 6. Mekân. 7. Hayyiz. 8. Şekil. 9. Hareket ve sükûn. 10.  Zaman. 

Feleklerin ele alındığı ikinci fen, sekiz fasıldan oluşmaktadır. 1. Feleğin dairevi 

olduğunun ispatı. 2. Feleğin basit olduğunun ispatı. 3. Felek dairevî harekete 

                                                        
85 Meybudî, Şerhu Hidâyeti’l-Hikme, el-Hac Hüseyin Efendi Mat. 1313, s. 3. 
86 Meybudî, a.g.e., s. 3. 
87 Meybudî, a.g.e., s. 3-4. 
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kâbildir. 4. Felek oluş ve bozuluşa (kevn ve fesad) kâbil değildir. 5. Felek 

daima dairevî hareket eder. 6. Felek irâde ile hareket eder. 7. Feleği hareket 

ettiren kuvvetin, maddeden mücerred olması gerekir. 8. Feleğin yakın hareket 

ettiricisi, cismanî bir kuvvettir. Unsurlarla ilgili olan üçüncü fen, altı fasıldan 

oluşmaktadır. 1. Basit unsurlar. 2. Kâinat boşluğu. 3. Madenler. 4. Nebat. 5. 

Hayvan. 6. İnsan. 

Metafizik (İlahiyyât)  bölümü de üç fen’den oluşmaktadır. Varlığın 

kısımlarının ele alındığı birinci fen, yedi fasıldan oluşmaktadır. 1. Küllî ve 

cüz’î. 2. Vahdet ve kesret. 3. Mütekaddim ve müteahhir. 4. Kadîm ve hâdis. 5. 

Kuvve ve fiil. 6. İllet ve malûl. 7. Cevher ve araz. Zorunlu Varlık ve 

sıfatlarının anlatıldığı ikinci fenn, on fasıldan oluşmaktadır. 1. Zorunlu 

Varlık’ın ispatı 2. Zorunlu Varlık’ın varlığı hakikati ile aynıdır. 3. Varlığın 

zorunluluğu ve teayyünü kendi zâtının aynıdır. 4. Zorunlu Varlık’ın birliği. 5. 

Zâtı nedeniyle Zorunlu Varlık her yönüyle zorunludur. 6. Zorunlu Varlık’ın 

varlığı mümkünlerle müşterek değildir. 7. Zorunlu Varlık zâtını bilir. 8. 

Zorunlu Varlık küllîleri bilir. 9. Zorunlu Varlık cüz’îleri küllî bir tarzda bilir. 

10. Zorunlu Varlık eşyayı irade eder ve cömerttir. Melekler (Akıllar) 

meselesinin ele alındığı üçüncü fenn ise dört fasıldan oluşmaktadır. 1. Aklın 

ispatı. 2. Akılların çokluğunun ispatı. 3. Akılların ezeliliği ve ebediliği. 4. 

Allah ile cismanî âlem arasındaki aracı akıllar.      

Meybudî eserinin sonunda âhiretle ilgili konuların ele alındığı altı adet 

“hidâye” başlığının bulunduğu sonuç kısmına yer vermektedir. Bu hidâyelerde 

öldükten sonra nefsin durumu, elem ve keder, nefs-i nâtıkanın kemâle arzu 

duyması, bedenî tabiatın kemâle ermemiş nefse acı vermesi ve onu mutsuz 

kılması gibi konular hakkında açıklamalar bulunmaktadır.  

Meybudî, şerhinde yeri bazı geldikçe kelâmcı ve filozofların eserlerine 

atıfta bulunmaktadır. Bunlar arasında Kutbüddin er-Râzî (ö. 766/1365)’nin el-

Muhâkemât, İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’, Ali b.Ömer el-Kâtibî (Kâtib Kazvinî- ö. 

675/1277)’nin Hikmetü’l Ayn, Seyyid Şerîf Cürcânî (ö.816/1413)’nin Şerhu’l-

Mevâkıf, Nasîruddîn et-Tûsî (ö. 672/1274 )’nin Şerhu’l İşârât ve Fahreddin er-

Râzî (ö. 606/1210)’nin el-Mülahhas isimli eserleri bulunmaktadır.  



 
 

24

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

KADI MİR EL-MEYBUDÎ’NİN FELSEFÎ (METAFİZİK) 

GÖRÜŞLERİ 

                   

Metafizik; var olanların gerçek doğasını belirleyen, onların anlamını, 

yapısını ve ilkelerini ortaya koyan felsefe disiplinidir.88 Diğer bir tanımında 

metafizik, “felsefesinin tecrübeden hareket ederek reelin aklî izahını araştıran 

bölümü” dür. Bu tanımda yer aldığı gibi metafizik, tecrübeden hareket eder 

ancak tecrübeyi aşarak tecrübe-üstü ve tecrübe-dışı birtakım sonuçlara ulaşır. Bu 

ilim, olayları sadece fizik düzene ve matematik terimlerle açıklanabilen olaylara 

indirgemenin ötesinde, eşyanın içine ve ötesine nüfuz etmek suretiyle olayların 

bütününü görmekte ve manalarını tam olarak karşılamaya çalışmaktadır.89 Genel 

anlamda var olması bakımından varlığı konu edinen metafizik, felsefenin en 

temel disiplini olarak kabul edilmektedir. Bu disiplinin konusunun, 

problemlerinin ve terminolojisinin belirlenmesinde en etkili isim Aristo 

olmuştur. Aristo’nun Metafizika adlı eserinin Arapçaya tercüme edilmesiyle 

müslümanlar müstakil ve sistematik bir felsefe disiplini olarak metafizikle 

tanışmışlardır.90 Ancak Aristo metafiziği ile karşılaştırıldığında müslümanlar 

daha metodik ve sistematik bir metafizik ortaya koymuşlardır ve bu kavramı 

ifade etmek için de çoğunlukla “felsefe-i ûlâ”, “ilm-i ilâhî” ve “ilâhiyyât” 

terimlerini tercih etmişlerdir.91 Aslında Müslümanlar “metafizik” isminin 

                                                        
88 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 1999, s. 591. 
89 Süleyman Hayri Bolay, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1981, s. 183-
184.   
90 İlhan Kutluer, “Metafizik”, DİA, Ankara 2004, c. 29, s. 399. 
91 Hayrani Altıntaş, İbn Sînâ Metafiziği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 3.  
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çağrıştırdığı basit anlamı, yani Aristo’nun sıralamasındaki fizikten sonraki kitabı 

içermesini, muhtevasına daha uygun isimlerle değiştirmişlerdir.  

Müslüman filozofların ilimler sıralamasında, metafizik, nazarî hikmet 

içerisinde yer almaktadır. Diğer ilimler içerisinde metafiziğe özel bir yeren 

filozoflar, bu ilmi, felsefenin en önemli disiplini olarak görmektedir. Bu 

filozoflardan Kindî, metafiziği felsefenin en yüce ve şerefli disiplini olarak 

kabul eder. Çünkü metafizik, varlığın ilk sebebini ve son gayesini araştıran 

dolayısıyla varlık hakkında küllî bir bilgi sunarak bizleri ilk sebep olan 

Tanrı’nın bilgisine götüren, dahası diğer felsefe disiplinlerine ait ilkeleri de 

içeren çok önemli bir disiplindir.92  

Fârâbî, metafiziği genel olarak varlığı konu edinen bir ilim olarak 

görmektedir. Ona göre özel ilimler varlığın bir veya birkaç bölümünü 

incelerlerken metafizik için böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Onun sahası 

tüm gerçeklik, yani varlıktır.93 Fârâbî, tüm varlığı kendisine konu edinen 

metafiziği üç kısımda ele almaktadır. Buna göre metafiziğin birinci kısmında, 

varlık ve varlık olması bakımından varlıkta meydana gelen haller; ikinci 

kısmında, nazarî ilimlerin burhanlarının ilkeleri; üçüncü kısmında ise, kendisi 

cisim olmayan ve cisimlerin içinde bulunmayan varlıklar incelenmektedir.94  

İbn Sînâ’ya göre de metafizik diğer ilimlerin ilkelerini temellendiren 

gerçek hikmettir. Hikmet hakkındaki  “en üstün bilinen hakkındaki en üstün 

bilgi”, “en doğru ve en sağlam bilgi” ve “bütün varlıkların ilk sebeplerinin 

bilgisi” şeklindeki tanımların hepsi de metafizik ilmini niteleyen sıfatlardır.95 

İbn Sînâ’ya göre genel anlamda bu ilmin konusu, varlık olması bakımından 

varlık’tır. Hiçbir şart olmaksızın kendisi olması bakımından varlığa ilişen şeyler 

de bu ilmin meselelerini oluşturmaktadır.96 Metafizik ilminin konusunun çeşitli 

kısımlara ayrıldığını söyleyen İbn Sînâ’ya göre bu ilim, varlığın hallerini, onu 

kısımları ve türleri konumunda olan şeyleri incelemektedir. Nedenli olması 

                                                        
92 Kindî, Felsefî Risâleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2006, s. 29. 
93 Mehmet Bayrakdar, a.g.e., s. 145. 
94 Fârâbî, İhsa’ül-Ulûm-İlimlerin Sayımı, çev. Ahmet Ateş, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1990, s. 
121-122.    
95 İbn Sînâ, Metafizik, çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004, c. I, s. 
3. 
96 İbn Sînâ, a.g.e., s. 11. 
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bakımından nedenli valığın sebepleri, varlığın arazları ve tikel ilimlerin ilkeleri 

metafiziğin konusu içinde yer almaktadır.97 Yine metafizik ilmi, madde ve 

madde ile ilgili olmaktan uzak olan şeyleri, madde ile karışık olan şeyleri ve 

nedensellik ve birlik gibi bazen maddede olan bazen de olmayan şeylerin 

bilgisini incelemektedir. Metafizik, bilinenlerin en üstünü olan Allah’a ve ondan 

sonraki sebeplere dair en üstün, yani kesin olan ilimdir.98      

Meybudî de, diğer filozoflarda olduğu gibi, nazarî hikmetin en üst 

derecesinde gördüğü metafiziği, hem akılda hem de dış dünyada maddeye 

muhtaç olmayan şeylerin ilmi olarak tanımlamaktadır. Eserinde üç kısma 

ayırdığı metafiziğin birinci kısmında, varlıkla ilgili kavramları ve varlığın 

kısımlarını, ikinci kısmında Zorunlu Varlık (Vâcibu’l Vücûd) ve sıfatlarını, son 

kısımda da akıllar (melekler) konusunu ele almaktadır.  

A. VARLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR VE 

VARLIĞIN KISIMLARI 

İslâm metafiziği içerisinde en önemli meselelerden birisini, belki de en 

önemlisini varlık konusu oluşturmaktadır. Özellikle Fârâbî, İbn Sînâ gibi 

filozofların metafiziklerinin temelini oluşturan bu kavramın bir tanımının 

yapılamayacağı noktasında kelâmcılar ve filozoflar hemfikirdirler. 

Fârâbî’ye göre bir şeyin tarif edilebilmesi için, o şeyden daha geniş 

anlamlı ifadelerin olması gerekmektedir. Ancak varlık kelimesinden daha geniş 

bir ifade bulunmadığından, varlığın tarifi yapılamaz. Zâten varlık kavramı da 

tanıma ihtiyaç duymayacak kadar apaçık bir ifadedir.99  

Fârâbî’de olduğu gibi İbn Sînâ’da “varlık” kelimesi açık, seçik, kolayca 

anlaşılır ve herkesçe bilinir olduğu için tanımlanmaya ihtiyaç duymaz. O’na 

göre varlık, kendisi nedeniyle tasavvur edilebilir ve kendisinden daha iyi bilinen 

bir şeyle açıklanamaz.100 Ayrıca İbn Sînâ bu kelimenin tanımının mantık 

açısından da imkânsız olduğunu ifade etmektedir. Bunun da iki sebebi vardır. 

                                                        
97 İbn Sînâ, a.g.e., s. 13. 
98 İbn Sînâ, a.g.e., s. 13. 
99 İbrahim Hakkı Aydın, Farabi’de Metafizik Düşünce, Bil Yayınları, İstanbul 2000, s. 59. 
100 İbn Sînâ, a.g.e., s. 28. 
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Öncelikle mantık bakımından bir şeyin tarifinin yapılabilmesi için, o şeyin 

yapısını oluşturan cins ve faslın bilinmesi gerekmektedir. Varlık kelimesinin bir 

cinsi ve faslı olmadığından ve kendisi de bir şeyin cinsi ve faslı olmadığından 

dolayı mantıkî bir tanımı yapılamaz. Diğer taraftan varlık kelimesinin 

kendisinden daha geniş ve genel anlam ifade eden bir kavram bulunmadığından 

varlık kelimesi tanımlanamaz. Tanımlansa bile yine kendisiyle tanımlanmış 

olacaktır. Bundan dolayı varlık, var olma bakımından sadece varlıktır ve onun 

dışındaki her kavram ondan soyutlanmıştır.101 

Filozoflar, tanımının yapılamayacağını düşündükleri varlık konusunda, 

felsefî bir araştırma yapmak için sorulması gereken bazı temel soruların 

olduğunu düşünmektedir. Bu sorulardan ‘var mıdır (hel)’ sorusu, bir şeyin 

mâhiyetini, var olup olmadığını araştırmak içindir. ‘Nedir (mâ hüve)’ ise var 

olan bir şeyin cinsini tespit etmek için sorulmaktadır.’Hangisi (eyyü)’ sorusu bir 

şeyi aynı cinste bulunan diğer varlıklardan ayıran faslını belirlemektedir. ‘Nedir’ 

ve ‘hangisi’ soruları birlikte sorulduğunda bir şeyin türünü (nev’) 

tanımlamaktadır. Bu sorularla cinsi ve türü belirlenmiş olan varlık, varlık 

bakımından tanımlanmış olmaktadır. Son soru olan ‘niçin (lime)’ sorusu da 

mâhiyeti tanımlanmış olan varlığın mutlak sebebini ortaya koymaktadır.102 

Bütün bu sorular, felsefi araştırmalarda varlık konusunun filozoflar için ne kadar 

önemli ve temel bir sorun olduğunu göstermektedir. Varlık konusunda dış 

dünyada var olmayan ancak zihnî varlık olarak kabul edilen varlıkların, zihnî 

varlık planında gerçekliğinin araştırılması ve var olan bir şeyin varlığının ve 

varlığının sebebinin ortaya konulması varoluşu açıklamanın en geçerli yolu 

olarak görülmüştür. Ve İslâm metafizik tarihine bakıldığında da özellikle Fârâbî 

ve İbn Sînâ gibi filozoflarda varlık kavramı oldukça önemli bir yer tutmuş ve 

varlık mâhiyet ayrımı âdeta felsefelerinin temelini oluşturmuştur.103   

Varlık konusunun düşünce sistemlerinde oldukça önemli bir yeri olan 

Fârâbî ve İbn Sînâ varlığı dış dünyada (ayân) varlık, zihnî ve mutlak varlık 

                                                        
101 Hüseyin Atay, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 
33-34.  
102 Kindî, İlk Felsefe Üzerine, Felsefî Risaleler içinde, s. 140; İbn Sînâ, ‘Uyûnu’l-Hikme, 
Risaleler içinde, çev. Alparslan Açıkgenç-M. Hayri Kırbaşoğlu, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 
2004, s. 76; İlhan Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 
s. 11 
103 İlhan Kutluer, a.g.e., s. 13. 
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olmak üzere üç kısımda incelemektedirler. Fârâbî’ye göre zihnî varlık, dış 

dünyada var olmayan, zihinde bulunan küllî, mufarık varlıklardır. Zihindeki 

varlıklar, dış dünyada fiilî olarak mevcut olduklarında ayânda varlık haline 

gelmektedirler. Fârâbî mutlak varlık olarak ise hiçbir kayıtla kayıtlanamayan ve 

idrâk edilemez olan Allah’ı görmektedir.104  İbn Sînâ’ya göre mutlak varlık, bir 

şeyin kendisine göre olan varlığıdır. Bu varlık,  zihin ve zihindeki kayıtlardan, 

dış dünya ve ondaki şartlardan soyutlanmış olan varlıktır. Mesela insanlık 

kavramı zihinde bulunduğunda cins, tür, fasıl (ayrım), küllî, cüzi gibi niteliklerle 

düşünülmektedir. Dış dünyada bulunduğu zaman Ahmet, Hasan gibi şahıslarda 

onların sahip olduğu boy, renk ve maddi niteliklerle göz önünde 

bulundurulmaktadır. Mutlak varlık dediğimizde ise tüm bu niteliklerden 

sıyrılmış, herhangi bir şart ve kayda bağlı olmayan, kendi özüne göre, ne ise o 

olarak mutlak sûrette varlık anlaşılmaktadır. Mutlak anlamda insanlık 

dediğimizde bu, herhangi bir şahsa verilmiş insanlıktan, mesela Ahmet’te var 

olan insanlıktan, farklı olmaktadır. Mutlak anlamda insanlık, kendi özüne göre 

mutlak bir anlam taşımaktadır.105 Zihinde varlık, sadece zihinde mevcut olan 

varlıktır. Zihin dışında bir varlığı yoktur. Bu varlıklar küllî, cüzi, fasıl, cinsi tür, 

vahid, kesret gibi sıfatlarla nitelenmiş olarak zihinde bulunurlar. Zihinde 

bulunan niteliklerin dışarıdaki fertlere delaleti eşit derecededir.106 Dış dünyadaki 

varlık, zihnin dışında var olan varlıktır. Bir şeyin dış dünyada var olması, o 

şeyin fiil ve fonksiyonlarının meydana gelmesi ve bulunması anlamındadır. Bir 

şey bir araz ve nitelik ile tavsif edildiğinde artık o şey dış dünyada var demektir. 

Mesela hareket dediğimizde dış dünyada bir varlığı olmasa bile onu zihnen 

kavrar ve ne olduğunu biliriz. Bu durumda varlığı, zihni bir varlık olan hareketin 

sadece mâhiyeti bulunmaktadır. Ancak hareket zihin dışı dünyada bulunduğu 

zaman artık o, gerçek ve fiili bir varlıktır. Onun varlığı başka şeye tesir eder ve 

bir takım neticeler de onun varlığı üzerine gerçekleşir. Ayrıca İbn Sînâ’ya göre 

zihinde bulunan nesnenin bir durumda olması gerektiği gibi dış dünyada var 

olan nesnenin de belli bir mevzuda bulunması gerekmektedir.107                  

                                                        
104 İbrahim Hakkı Aydın, a.g.e., s. 61-63. 
105 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 43-46. 
106 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 49-50. 
107 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 53-55. 
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Filozoflar tarafından genel olarak üç kısımda incelenen varlık 

mefhumunun araştırılması için, metafizikteki vahdet-kesret, kadîm-muhdes, 

küllî-cüzi, kuvve-fiil, cevher-araz, illet-malûl gibi kavramların soyut bir biçimde 

ele alınarak incelenmesi gerekmektedir. Varlıkla ilgili araştırmalar için bu 

kavramların varlığın yüklemleri olmalarından dolayı kavramsal analizleri 

yapılıp açık bir şekilde tanımlanmaları gerekmektedir.108 Meybudî de Şerhu 

Hidâyeti’l-Hikme adlı eserinin metafizik kısmına, öncelikle varlıkla ilgili bu 

kavramların tanımlanmasıyla başlamaktadır. Eserde bu kavramlar, küllî-cüz’î, 

vahdet-kesret, mütekaddim–müteahhir, kadîm–hâdis, kuvve–fiil, illet–malûl ve 

cevher-araz olmak üzere yedi kısımda incelenmektedir. 

A.1. KÜLLÎ VE CÜZ’Î 

Sözlükte “umumi”, “bütün”, “çok”109 manalarına gelen küllî (tümel) 

felsefe ve mantıkta kullanılan bir terim olup “belli bir sınıfa bağlı bireylerin 

tümünü içine alan”110 demektir. Cüz’î (tikel) ise sözlükte ”kısım”, “parça”, 

“bölük”111 manalarına gelip “bir türün bütün bireylerine değil de bir ya da birkaç 

bireyine ilişkin olan”112 anlamını ifade etmektedir. Varlık kavramının genel ve 

özel anlamını göz önünde bulundurduğumuzda dış dünyada var olan her şey 

cüz’î ve ferdi bir varlıktır. Bu varlıkların hepsi kendisini diğerlerinden ayıran bir 

takım özelliklere sahiptir. Mesela Ahmet dediğimizde kendisini diğerlerinden 

ayıran nitelikleriyle Ahmet olmuştur. Sahip olduğu bu nitelikler onunla 

aynileşmiştir ve bunlar kaldırıldığı zaman fertleri birbirinden ayırmak imkânsız 

hale gelir. Çünkü küllî kavramlar bütün fertlere eşit derecede delalet ederler. 

Ama dış dünyadaki varlıkları özel ve birbirinden ayrıdırlar.113 

Kindi küllî ve cüz’î konusundan bahsederken lafızların küllî veya cüz’î 

olduğunu söylemektedir. Küllî, parçaları birbirine benzeyen ve benzemeyenleri 

ifade eden ortak terimdir. Parça anlamına gelen cüz, bütünün içinde bulunandır. 

Sonsuz olanın bilgisini kuşatmanın imkânsız olmasından dolayı felsefe, sonsuz 

                                                        
108 İlhan Kutluer, a.g.e., s. 63. 
109 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat, Ankara 1993, s.534. 
110 Bedia Akasu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Yayınları, İstanbul 1998, s. 180. 
111 Ferit Devellioğlu, a.g.e., s.149. 
112 Bedia Akarsu, a.g.e., s.175. 
113 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 62-65. 
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sayıdaki cüz’îlerin üzerinde durmaz, hakikatinin bilgisi tam olarak kuşatılan 

küllîleri konu edinir.114  

Fârâbî’ye göre duyularla algılanan nesneler içinde birbirine 

benzeyenlerin tamamını kapsayan, tamamı için düşünülen ve küllî olarak 

isimlendirilen ortak bir anlam bulunmaktadır. Ona göre, maddi varlık alanını 

oluşturan fertler ve cüz’î nesneler ilk cevherleri ifade eder. Akıl da soyutlama 

yoluyla bu ilk cevherlerden ikinci cevherler denilen ve bilginin yapı taşları olan 

küllî kavramları oluşturur.115 Küllîler dış dünyada var olan fertlerde araz olarak, 

zihinde gerçek bir cevher olarak mevcuttur. Cüzi ise hem dış dünyada var olan 

fertlerde hem de zihinde mevcuttur. Akıl, küllîyi eşyadan ayırmaktadır ancak bu 

ayrımdan önce de küllînin varlığı söz konusudur.116  

İbn Sînâ ise, küllî ve cüz’înin varlığa özgü arazlardan olduğunu söyler ve 

küllîleri üç kısımda inceler: a) Pek çok şeye bilfiil yüklem olan anlama küllî 

denir. İnsan gibi. b) Bilfiil var olmaları şart olmayan pek çok şeye yüklem 

yapılabilen bir anlama tümel veya küllî denir. Yedigen ev gibi ki doğasında pek 

çok şeye verilmek bulunduğu için küllîdir. Yoksa bu pek çok şeyin hatta 

bunlardan birinin bile mevcut olması şart değildir. c) Tasavvurunun pek çok 

şeye söylenmesine engel olmadığı anlama küllî denir, ancak delilin gösterdiği 

bir sebebin engellemesi durumunda pek çok şeye ise denilemez. Güneş ve yer 

gibi. Zihin bunların anlamının pek çok şeyde bulunabileceğini düşünür. Bunun 

imkânsız olduğunu bir delil veya kanıtla öğrenir. Ancak bu imkânsızlık, 

tasavvurun kendisinden değil, dış bir sebepten kaynaklanır. İbn Sînâ bu üç kısmı 

tek bir tanımda toplamaktadır. Buna göre küllî, tasavvuru pek çok şeye yüklem 

yapılmasını engellemeyen şeydir. Cüz’î, tasavvurun kendisi, anlamının pek çok 

şeye yüklenmesini engelleyen şeydir. Zeyd’in zâtı gibi. Çünkü bu zâtı sadece 

Zeyd için düşünmek mümkündür.117    

Meybudî, Ebherî’ye uyarak, küllîyi “sayı bakımından tek olmayan” 

şeklinde tanımlamaktadır. Ona göre, eğer sayı bakımından tek ve çokluk 

arasında müştereklik olmuş olsaydı, tek olan şeyin aynı anda beyaz ve siyah 

                                                        
114 Kindî, Tarifler Üzerine, s. 189; İlk Felsefe Üzerine, s. 156, Felsefî Risaleler içinde. 
115 Ömer Mahir Alper, “Küllî”, DİA, Ankara 2002, c. 26, s. 539.  
116 Cavit Sunar, İslâm Felsefesi Dersleri, A.Ü.İ.F. Yayınları, Ankara 1967, s.63-64. 
117 İbn Sînâ, a.g.e., s. 172-173.  
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olması gibi, birbirine zıt arazlarla nitelenmesi gerekirdi.118 Meybudî, böylesi bir 

akıl yürütmeden sonra bu konuda daha detaylı açıklamalara gitmektedir. 

Meybudî bazı şarihlerin birbirine zıt olan şeylerin (mütekâbilât) tek 

şahsın zâtında toplanmasının muhal ancak tür ve cinste toplanmalarının 

mümkün olduğunu iddia ettiklerini belirtmektedir. Mesela insanlık, dış dünyada 

ve fertler arasında müşterektir. İnsanlık, her bir fertte muayyen bir şahıslanma 

ile araz olmuştur. Burada fertler arasında müştereklik, arazlı ve arızın toplamı 

olmadığından muayyen bir şahsın çokluk içinde (umur-ı kesire) müşterek olması 

gerekmez. Belki müşterek olan arazlı olandır ve bunda da bir imkânsızlık 

yoktur. Meybudî bu görüşün reddedildiğini belirterek buna karşı çıkanların 

fikirlerine yer verir. Buna göre: Dış dünyada var olan her şey kendi nefsinde 

sadece bir yönden dikkate alındığında, o şey zâtında belirlenmiş (müteayyen) 

olmakla, iştirake kâbil olmaz. Bu hüküm bedihidir. İnsan tabiatı dış dünyada 

kendisine arız olan şey dikkate alınmadan sadece zâtında muayyen olarak var 

olursa iştirake kâbil olmaz. Öyle ise insan tabiatı dış dünyada mevcud iken 

fertler arasında müşterek olması düşünülemez. Bu, belki, nefiste akledilir küllî 

bir manadır ve dış dünyadaki cüz’îlerinin her birine uygundur. Yani nefiste olan 

mana dış dünyadaki şahıslardan hangi şahısta olursa olsun o şahsın aynı 

(kendisi) olur. Nefiste olan mana Zeyd ile şahıslanmış olursa Zeyd’in aynı olur. 

Amr ile şahıslanmış olursa Amr’ın aynı olur. Bu durum kıyas iledir.119      

Meybudî, yukarıda zikredilenlerin, ‘zihinde hâsıl olan eşyanın 

mâhiyeti’dir, diyenlerin mezhebine göre olduğunu söylemektedir. Ancak zihinde 

hâsıl olan eşyanın sûret ve vücududur ve gerçekte mâhiyete muhaliftir 

diyenlerin mezhebine göre ise küllî mâhiyetler sûret ve vücud ile bilinir.120  

Meybudî’nin yukarıda iki mezhep olarak zikrettiği kelamcılar ve 

felsefecilerdir. Filozofların sadece dış dünyada bulunmayıp sadece zihinde 

bulunan şeklinde tanımlayarak varlığın kısımlarından biri olarak kabul ettikleri 

zihnî varlık, kelamcılar tarafından kabul edilmemektedir. Kelamcılara göre zihnî 

varlığın kabul edilmesi durumunda insan zihninin sıcak- soğuk, doğru-eğri gibi 

niteliklerle nitelenmesi gerekecektir. Ayrıca dağ, gök gibi şeylerin hakikatlerinin 
                                                        
118 Meybudî, a.g.e., s. 82. 
119 Meybudî, a.g.e., s. 82-83. 
120 Meybudî, a.g.e., s. 83. 
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de zihinde hâsıl olması gerekeceğini düşünen kelamcılar, bunların zihne 

sığamayacak kadar büyük olmalarından dolayı da bunun imkânsız olduğunu 

düşünmektedirler. Kelamcıların bu yaklaşımın kabul etmeyen filozoflar, zihinde 

hâsıl olanın bizâtihi şeyin hüviyeti değil, mâhiyeti ve sûreti olduğunu ifade 

etmektedirler. Ayrıca filozoflara göre zihinsel varlık, sırf zihinsel varlık olması 

bakımından, cins, fasl, tür, tümelleri gibi birtakım nitelik ve arazlara sahip 

olmasından dolayı da dış dünyadaki varlıktan farklılık arz etmektedir.121                

Ebherî’ye göre cüzi, küllî tabiat üzerine zaid olan şahıslanmalar (müşahhasât) ile 

müteayyen olur. Vaz’ (konum), eyn (yer) ve bunlar dışındaki şahıslanmalar gibi. 

Ebherî’nin bu tanımına karşın Meybudî, bu hükmün Ebherî’nin anlayışında 

mutlak olarak sahih olmadığını ve cüz’înin, yani tek olanın bazen kendi nefsiyle 

müteayyen olabildiğini söylemektedir. Buna örnek olarak da taşahhusu zâtının 

aynı olan Vâcib Teala’yı vermektedir. Yine ikinci olarak güneş örneğini 

vermekte ve güneşte de küllî bir tabiat ile teayyün etmenin nev’i şahsına 

münhasır bir taayyün olduğunu iddia etmektedir122. 

Meybudî, bazı âlimlerin avarız-ı müşahhasayı anlayamadıklarını ifade 

etmektedir. Çünkü müşahhasat eğer akli olursa, dış dünyada olan şey müşahhas 

olamaz; harici olursa hariçte de arız olması gerekir. Ona göre açık olan husus, 

harici arazın müşahhas olmasının arazlı olanın varlığının mevcudiyetine ve 

taşahhusuna bağlı olmasıdır. Öyle ise arazlı taşahhusunda araza ne şekilde 

muhtaç olur. Buna göre Meybudî açısından doğru olan, müşahhasın mebde-i fâil 

olmasıdır. Zira bu onun açısından gerçekte bir taşahhus değil, ancak hazihi’l 

hüviyyedir, yani bir çeşit mâhiyet kazanmadır. Hazihi’l hüviyye bazen hazihi’l 

hüviyye lizâtiha olur. Vâcibü’l Vücud’da olduğu gibi. Bazen hazihi’l hüviyye 

bi’l-gayr olur ve gayr bu hüviyeyi hâsıl eder. Burada Meybudî’nin müşahhas ile 

kastettiği şey, icad-ı hüviyyedir, yani mâhiyetin kazanılmasıdır123. Bu da şu 

demektir; varlığı zorunlu olan mümkin olanı meydana getirir, böylece mümkin 

varlıkta mahiyet varlıktan sonra meydana gelmektedir. 

Meybudî’nin bu görüşü esasında İbn Sînâ’nın vâcib bizâtihi ve vâcib 

bigayrihi tanımlamasının aynısıdır. O da İbn Sînâ gibi varlığa gelmiş olanın, 

                                                        
121 Şamil Öçal, a.g.e., s. 75. 
122 Meybudî, a.g.e., s. 83. 
123 Aynı yer. 
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ancak vâcib varlık sayesinde meydana gelebildiği için başkasıyla zorunlu 

olduğunu belirtmektedir.        

Meybudî, Ebherî’nin taşahhusun zaid olduğuna dair şöyle delil 

getirdiğini ifade etmektedir: Küllînin tasavvuru, fertler arasında ortaklık 

olmasına mani değildir. Cüziyâtının her biri üzerine o küll ile 

hükmedilmektedir. Şahıs ise, şahıs olma yönünden ortaklığa manidir. Öyle ise 

taşahhus, küllî tabiat üzerine zaiddir. Bunu ele alan Meybudî, müşahhasât ile 

taşahhus arasında bir fark gözetmemesine rağmen çoğul anlamda kullanmayı 

tercih etmektedir. Çünkü ona göre zâten bu çoğul anlamı da tekil anlamdan 

gelmektedir.124 

A.2.VAHDET VE KESRET 

Birlik ve çokluk anlamına gelen vahdet ve kesret, İslâm felsefesinde 

birbirine zıt kavramlar olarak kullanılmaktadır.  

İslâm filozoflarından Kindî, vahdet ve kesreti Allah’ın varlığına delil 

bahsinde ele almaktadır. Vahid’i “bilfiil olan bazen arazla da nitelenen”125 diye 

tarif eden Kindî, gerçek bir ile mecazî bir arasında bir ayrım yaparak, eşyadaki 

birliğin zâti olmadığını söylemektedir. Birlikle nitelenen varlıklardaki birliğin 

sebebi ise, ona göre, İlk Gerçek “Bir”dir. Bunun dışındaki her bir, mecâzîdir. 

Nesneler dünyasında birlikle çokluk iç içe bulunurken; Gerçek ve Mutlak Bir, 

asla çok olmayan ve birliği ile varlığı (zâtı) aynı olandır.126 

Fârâbî ise bir’in bölünemez olması yönünü ön plana çıkararak, bir’in 

çeşitli anlamlarını vermiştir. Ona göre bir, hem “bölünemez oluşu bakımından, 

herhangi bir yönden bölünemeyen şey” hem de “kendi özel varlığına sahip 

olması bakımından bir olma”dır. Bu tanımlardan yola çıkan Farabi, İlk Varlığın 

bölünemez olması ve varlığını kendi özünden alması yönüyle kendisini diğer 

varlıklardan ayıran özel varlığı sebebiyle bir olduğunu ifade etmektedir. Fârâbî 

mutlak bir olan Allah ile varlıklarını Allah’tan alan ve çokluğu temsil eden diğer 

varlıklar arasında kesin bir ayrıma gittiği için yaratma anlayışında sudur 

                                                        
124 Meybudî, a.g.e., s. 83-84. 
125 Kindî, Tarifler Üzerine, Felsefî Risaleler içinde, s.188. 
126 Kindî, a.g.e., s. 50-51. 
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teorisine yer vermektedir. Çünkü Farabi’ye göre sudur dışındaki tüm yaratma 

biçimleri Allah’ın zâtında bir çokluğa sebep olmaktadır.127 Diğer taraftan Fârâbî 

bir’i dört grupta değerlendirmektedir. Birinci kısımda çokluğun cinste, nevi’de 

ve arazda birleşmesi anlamında olan bir yer almaktadır. Fârâbî bazen nevi’leri 

bir olanlara bir denilmediği gibi bazen bunun tersi bir durumun da söz konusu 

olabileceğini ifade etmektedir. Mesela ikizkenar, eşkenar ve dikkenar üçgenler 

aynı neviden olmalarına rağmen bir değillerdir. Ancak gümüşten yapılmış halhal 

ve tac, görünüşte farklı olmalarına rağmen gümüş olmada birleşmektedirler. 

İkinci kısım aded yönünden bir olmadır. Bu bir olma, şeylerin kendisine izafeti 

dolayısıyla çok şeylerin aded bakımından bir olması anlamındadır. Mesela aynı 

insanın isim ve künyeyle iki şekilde isimlendirilmesi gibi. Üçüncü kısım, 

kısımlara ayrılma yönünden bir olmadır. Bu da muttasıl olma ve mütlef (uyum 

ve bağlanmış olma, birbirine kaynaşmış olma) olma yönünden bir olma şeklinde 

iki kısma ayrılmaktadır. Birincisine örnek hatt-ı müstakim ve hatt-ı müstedirdir. 

İkinci kısma örnek ise ahşaptan yapılma gemi ile ahşap parçalarından yapılma 

kapıdır. Dördüncü ve son kısımda mâhiyeti ile ayırt edilme, soyutlanma yoluyla 

bir olma (münhâz) yer almaktadır. Eşyanın hepsi ve her biri sözlerinde 

bahsedilen bir bu şekildedir.128 

Bir kavramını geniş bir şekilde ele alan İbn Sînâ’ya göre bir, her biri 

kendisi olması bakımından, bilfiil bölünme olmamada birleşen anlamlara eşit 

olarak söylenmektedir. Bir’i arazi ve bizzât bir olarak iki kısımda ele alan İbn 

Sînâ’ya göre arazi olan bir, diğer bir şeye bitişen bir şey hakkında “o diğeridir 

ve o ikisi birdir denilmesidir”. Bu ya bir konu ve bir arazi yüklem şeklinde 

olmaktadır. Zeyd ve doktor birdir, gibi. Ya da bir konudaki iki yüklem şeklinde 

olmaktadır. Zeyd ve Abdullah’ın oğlu birdir, gibi. Ya da bir araz iki konuya 

yüklem olmaktadır. Kar ve tuğla birdir, gibi.129 İbn Sînâ, bizzât bir’i cins, tür, 

fasıl, ilişki, konu ve sayı bakımından bir gibi kısımlara ayırmaktadır. Sayı 

bakımından bir, bitişiklikle, temasla, türünden dolayı veya zâtında dolayı 

olabilir. Cins bakımından bir, yakın veya uzak cins şeklinde olabilir. Tür 

                                                        
127 İbrahim Maraş, “İbn Sînâ Felsefesinde Bir (Vahid) ve Birlik (Vahdet) Anlayışı”, Dini 
Araştırmalar Dergisi, c. 10, sayı 30, Ocak-Nisan, Ankara 2008, s. 43 
128 İbrahim Maraş, a.g.m., s. 44-45. 
129 İbn Sînâ, a.g.e., s.86. 
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bakımından bir, başka türlere ayrılmayan yakın veya uzak türle olabilir.130 İbn 

Sînâ hakiki yani zâti olan bir’de yalnızca bilkuvve çokluk olacağını 

söylemektedir. Bu da açısı olmayan çizgi, düz yüzey veya bir yüzey tarafından 

kuşatılan ve kendisinde bir açıya açılmanın bulunmadığı cisim gibidir. Bundan 

sonra kendisinde bilfiil çokluğun bulunduğu ve uçları ortak bir sınırda karşılaşan 

şey gelmektedir. Açı tarafından kuşatılan iki çizginin toplamı gibi. Daha sonra 

da uçların birbirine dokunması gelmektedir ki uçların bir kısmının hareketinin 

diğerini gerektirmesiyle bitişiğe benzemektedir.131 İbn Sînâ’ya göre süreklilik 

(ittisal) bakımından bir, ya yalnızca miktar bakımından veya başka bir doğa 

bakımından düşünülmektedir. Su ve hava gibi. Süreklilik bakımından bir 

mevzuda bir de olabilir. Dolayısıyla süreklilik bakımından bir’in konusu doğa 

bakımından bir olmaktadır. Hatta İbn Sînâ sayı bakımından bir’e, iliştiği doğa 

açısından bakılması gerektiğini söylemektedir. Bu durumda bir, ya insan gibi 

doğası çoğalmayan bir şeye ilişebilir veya su ya da çizgi gibi doğası çoğalan bir 

şeye ilişebilir. Doğası çoğalamayan bir de başka bir yönden ya çoğalabilir veya 

çoğalamaz. Birinci kısma örnek insandır. Çünkü insan doğası bakımından 

bölünemez iken başka bir yönden nefs ve bedene bölünebilir. Ancak bunlardan 

hiçbiri insan değildir. Çoğalamayan yön de iki kısımdır. Birincisi bölünmemekle 

birlikte başka bir doğaya sahip olan bir mevcut, ikincisi böyle olmayandır. 

Birinci kısma örnek ya doğa, bir konum ve konuma uygun bir şey olan nokta 

veya ne konum ne de konuma uygun bir şey olmayan akıl ve nefstir. Başka bir 

doğaya sahip olmayan ise, sayının ilkesi olan birlik gibidir.132 İbn Sînâ eşitlik 

bakımından bir’in bir ilişkiden dolayı olduğunu ifade etmektedir. Bu kaptana 

göre geminin durumu veya krala göre şehrin durumu gibidir. Bu ikisinde ortak 

bir durum söz konusudur. Bunların birliği arazi bir birlik değildir aksine bir 

birlik arazi olarak bunlarla birleşmektedir.133 Sayı bakımından çok olan şeylere 

aralarında ortak bir anlam olması için bir denildiğini söyleyen İbn Sînâ bu 

ortaklığın da ya nispette ya nispet olmayan bir yüklemde veya bir konuda 

olduğunu ifade etmektedir. Yüklem ise cins, tür, fasıl veya arazdır. İbn Sînâ 

bunlardan da hangisinin bir olmaya daha layık olduğu hususunda bir sıralama 

yapmaktadır. Buna göre bir olmaya, cins bakımından bir, ilişki bakımından 

                                                        
130 İbn Sînâ, a.g.e., s.87.  
131 İbn Sînâ, a.g.e., s. 87. 
132 İbn Sînâ, a.g.e., s. 88-89. 
133 İbn Sînâ, a.g.e., s. 90. 
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birden; tür bakımından bir, cins bakımından birden; sayı bakımından bir, tür 

bakımından birden, bölünmeyen basit mürekkepten ve bölünenlerden tam 

eksikten daha layıktır.134        

Ebherî vahid’i (bir), kendisine vahid denilmesi yönünden bölünmeyen 

şeklinde tanımlamaktadır. Meybudî ise vahid’e, bölünmemesi (münkasim 

olmaması) yönünden bölünmeyen olması şeklinde tanımlamanın daha uygun 

olduğunu söylemektedir. Meybudî’ye göre vahidin çeşitli kısımları vardır. Ona 

göre öncelikle vahidin şahıs bakımından bir olmadığı durumlar söz konusu 

olabilir. Böylesi durumlarda herhangi bir yönden çokluk bulunmaktadır. Bu 

birlik yönleri üç türlü gerçekleşebilir135. Buna göre; 

1) Bu birlik yönleri o şeylerin kurucu unsuru olabilir. Meselâ, bu 

durum cins olmakta söz konusu olabilir. Meybudî bunu vahid bi’l cins, cins 

yönünden birlik olarak isimlendirmektedir. Buna örnek olarak insan ve atın 

hayvan olmada birleşmesini vermektedir. Veyahut fasl ve nevi’de söz konusu 

olabilir ki, o bunu da, vahid bi’l fasl veya vahid bi’n nev’ olarak 

isimlendirmektedir. Buna örnek olarak da Zeyd ve Amr’ın konuşmada ve insan 

olmada bir olmasını vermektedir. 

2) Meybudî’ye göre bu birlik yönlerinin ikincisi vahid bi’l mahmûl, 

yani yüklem olma açısından birliktir. Bu ise birliğin, bir şeyin arızı olarak veya 

ona yüklem olarak geldiği durumda söz konusudur. O, bu birlik yönünde o 

şeylerin tabiatı yönünden bir yüklem olmasından da bahsetmektedir. Meselâ, kar 

ve pamuğa beyaz olmanın yüklem olması gibi. Ona göre, bu birlik yönü, eğer 

mevzu açısından bir birlik oluşturuyorsa, bazen mevzuda, yani konuda da 

gerçekleşebilir. Meselâ, yazan insan ve gülen insan gibi. Bunların her ikisi de 

insan üzerine yüklem olmaktadır.   

3) Birlik yönlerinin üçüncüsü nispet yönünden birliktir. Meybudî’ye 

göre, bu birlik yönü ne kurucu unsur ne de arızî olabilir. Nefsin bedene nispeti 

ile mülkün şehre nispeti gibi. Nefsin bir bedene olan özel taalluku ve orada 

yerleşmesi onun, başka bedenlerde değil, o bedende tasarruf ve tedbire kadir 

olmasına sebep olur. Mülk için de benzer bir durum söz konusudur. Mülkün de 

şehre özel bir taalluku vardır. Böylece o mülk, diğer şehirlerde değil, o şehre has 

                                                        
134 İbn Sînâ, a.g.e., s. 91. 
135 Meybudî, a.g.e., s. 84. 
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bir şekilde tedbir ve tasarrufa kadir olur. Nefs ve mülkün bu iki taalluku tedbir 

hususunda iki ortak nispettir ve ne kurucu ne de arızî unsurdur. Tedbir ise 

bedene ve şehre mukavvem (kurucu) ve arız değildir, belki nefse ve mülke 

arızdır. 

Meybudî, birlik yönleri ile ilgili sınıflamasının ilk gurubunu şahıs 

bakımından olmama yönüyle yaparken; ardından şahıs bakımından olma 

yönünden birlikten bahsetmektedir. Bu birlik yönünde, vahidin, bazen aded 

bakımından vahid bişşahs olduğunu belirtmektedir. Şahıs olma bakımından 

Zeyd gibi. Bu aded bakımından olan birlik gayri hakiki olabilir, o zaman da 

bölünebilir olmayı kabul eder ki buna vahid bi’littisal adı da verilmektedir. 

Tıpkı su gibi. Meybudî, vahid bilittisali iki durumda değerlendirmektedir. 

Bunlardan ilki miktar açısındandır. Yani bir müşterek tarifte (hadde) bir araya 

gelen miktarlar gibi. Meselâ, bir açıda birleşen iki çizgi buna örnek 

gösterilebilir. İkincisi ise hareket açısındandır. Bunda da iki cisimden her birinin 

hareketi diğerinin hareketini gerektirir. Meybudî, aded bakımından birliğin, 

gayrı hakiki olmanın dışında, terkip ile de gerçekleştiğini söylemektedir. 

Kendisinde bilfiil çokluk bulunan evin durumu bu şekildedir. Bu gerçekte 

terkibi açıdan birdir. Aded bakımından birlik, Meybudî’ye göre, hakiki de 

olabilir. Bu birlik, Vacip Teâlâ, ayrık akıllar ve nokta gibi, aslen bölünemez 

olandır.136  

Meybudî, vahidin mukâbili olarak kesire, yani çok’a da yer vermektedir. 

O, çok’u “bölünebilmesi yönünden bölünebilen şey” olarak tarif etmektedir. 

Burada Meybudî, çoğu birin mukâbili olarak görmekte, ancak söz konusu 

mukâbilliğin özsel değil arazi olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca mukâbil 

olanların bir mahalde değil bir mevzuda toplanmaları gerektiğini belirtmektedir. 

Onun bu sözlerle delillendirmek istediği şey özsel zıtlığın olmadığını 

göstermektir. Çünkü ona göre adem ve melekenin mukâbilliği ancak mevzuda 

olabilmektedir ki bu durum nispeti de göz önünde bulundurmak içindir. O, buna 

örnek olarak Zeyd’e iki cihetten arız olan babalık ve oğulluğu vermektedir. 

Buna göre Zeyd, babasına göre oğul, oğluna göre babalık niteliğine sahiptir. 

Buradaki nispet de iki nitelik arasında değil bir nitelik düşünüldüğünde sadece 

ona göredir. Yani mutlak anlamda babalık ve oğulluk kendi başlarına birer 

                                                        
136  Aynı yer. 
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nispettir ve bunların bir cihette (mevzuda) toplanmaları caizdir. Çünkü 

mukayyed olan varlık, mutlak olanda mündemiçtir137.  

Meybudî bahsetmiş olduğu karşıt kavramları dört kısımda incelemekte 

ve bunun neden dört kısımda incelendiğini de açıklamaktadır. Ona göre birbirine 

zıt iki şey (mütekâbilan) ikisi birlikte mevcut olur ya da olmaz. Eğer ikisi birden 

var olurlarsa bunlardan her birini taakkul diğerine kıyasladır. Aralarında nispet 

olur ya da olmaz. Nispet olmazsa ikisi birbirine zıt olurlar. İkisi birlikte var 

olmadıkça birisi var diğeri yok olur. Eğer yokluğunda varlığa kâbiliyeti olursa 

adem ve’l-meleke (bir çeşit var olma imkânı) olur. Böyle bir kâbiliyet olmazsa o 

zaman da icab ve selb olur. O halde Meybudî’ye göre her ikisinin birlikte 

yokluğu caiz değildir, hatta mutlak yokluk kendi nefsine mukâbil olamadığı gibi 

izafi yokluğa da mukâbil olamaz. Ancak bir mahalde cem olurlar, o zaman da 

Zeyd’in yokluğu gibi bir mukayyedin yokluğu söz konusudur. Aynı şekilde 

adem-i muzaf, adem-i muzafa zıt olmaz, çünkü bunlar her varlıkta daha umumi 

olarak bulunmaktadır. Mesela u’my (körlük) ve adem-i u’my gibi yok olan iki 

şeyden birisi diğerine muzaf olursa,  bunların her ikisi var olan tek bir şeyde bir 

arada olmaz. Ancak iki adem-i muzaf bazen bir mevcutta birleşebilirler. Keza 

yok olan bu iki şeyin muzafın ileyhleri olan bu iki mefhumun arasında vasıta 

olmaya misal “adem-i kıyam bi’n-nefs”(kendi özüyle var olmanın yokluğu) ve 

“adem-i kıyam bi’l-gayr” (başkasıyla var olmanın yokluğu) gibidir.  

 Meybudî’ye göre iki mefhum arasında vasıta takdir olunduğunda iki 

ademin bir şeyde bulunmaları caiz değildir. Çeşitli durumlardan kaynaklanan bir 

sebeple görememe ile “adem-i kâbiliyet-i basar”(görme kâbiliyetinin yokluğu) 

gibi.138 

Meybudî, burada bir noktaya daha açıklama getirir ki, bir mahalde 

melzumun (gerekli olunanın) var olması, lazımın (gerekli olanın) o mahalde 

ortadan kalkmasına mukâbildir. Bir cisimde hareketin var olmasına karşın 

hareket için gerekli olan sıcaklığın ortadan kalkmasının mukâbil olması gibi. Bu 

(ihtimal) adem ve meleke ile selb ve icabda söz konusu değildir. Çünkü 

bunlarda mu’teber olan adem, varlığın(vücudi) ademidir139.  

                                                        
137  Meybudî, a.g.e., s. 85. 
138 Meybudî, a.g.e., s. 86. 
139 Aynı yer. 
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Meybudî, Ebherî’nin birbirine zıt iki şeyi (zıddeyn) tarif ederken 

kullandığı “mevcudan”(var olanlar) ifadesi yerine “vücudiyyan”(varlık) 

demesinin daha uygun olacağını düşünmektedir. Çünkü selb, vücudinin 

mefhumundan bir cüz değildir. Bu açıdan vücudi ifadesi mevcuddan daha 

umumidir.  

Meybudî karşıt kavramların neden dört kısımda incelediğini açıkladıktan 

sonra bu karşıt kavramlara açıklama getirir: 

1) Zıddan-ı Hakikiyyan (meşhuriyyan) (Hakiki Zıtlık): Burada siyah 

ve beyaz gibi iki zıt arasında karşıtlığın ve uzaklığın bulunması şarttır. 

2) Zıddan-ı Mütezayifan (İzafî Zıtlık): Var olan iki şeyden 

(vücudiyyan) birini taakkul etmenin diğerine nispet ile olduğu karşıtlık 

durumudur. Baba ve oğul olma durumlarında olduğu gibi.  

3) Mütekâbilân bi’l adem ve’l meleke (Varlık ve Yokluk Anlamında 

Zıtlık): Bunlar birisi var olan (vücudi), diğeri yok olan (adem) şeklindeki,  iki 

durumdur. Fakat buradaki yokluk, mutlak anlamda değil, var olanın yokluğu 

olmalı ve bu var olan da, mevzu’u kabul etmeye uygun olmalıdır. Görmek ve 

körlük ile ilim ve cehalet gibi. Eğer varlığı mevzu’un kabul etmeye uygun 

olması, yokluk vaktinde iken şahsı hasebiyle olursa, tekabül-i adem ve’l meleke, 

meşhurân olur. Sakalı çıkma vakti geldiği halde sakalı olmayan köse gibi. 

Sabiye köse denmez. Eğer bu kabul belirli bir vakitte olmayıp daha umumi 

olursa çocuğun sakalsız olması gibi. Ya da nev’i yönünden i’tibar olunursa 

doğuştan körlerdeki körlük gibi veyahut yakın cinsi yönünden itibar olunursa 

akrepte olan körlük gibi ya da uzak cinsi (cins-i baid) i’tibariyle olursa dağda 

iradi hareketin yokluğu gibi o zaman mütekâbilân bi’l adem ve’l meleke, 

hakikiyyân olur. 

4) Mütekâbilân bi’s-selb ve’l icâb (Olumluluk ve Olumsuzluk 

Anlamında Zıtlık): Atlı olma ya da atsız olmadaki gibi varlığın hariçteki 

varlığında değil zamirde olan zıtlıktır. Bunlar belki akli durumlardandır ve akli 

nispet üzere varittirler. Bu zıtlıkta hariçte olan bir şey olmadığından buna icâb 
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ve selb denilmez.140 Meybudî konuyla ilgili olarak, İbn Sînâ’nın Şifa’sından 

alıntı yaparak der ki: “İcab ve selb ile olan zıtlık, doğru olma ve yalan olma 

durumu yoksa basittir. Atlı olma ve atsız olma gibi. Doğru olma veya yalan 

olma ihtimali varsa mürekkeptir. Zeyd atlıdır ve Zeyd atlı değildir sözümüz gibi. 

İcâb ve selbin manasını tek bir zamanda tek mevzuya ıtlak etmek muhaldir. İcâb 

ve selb tekabüldendir. Nefsinde vücud olsun ya da gayr-ı vücud olsun icâbın 

manası vücûd yani kane’dir.”141  

A.3. MÜTEKADDİM VE MÜTEAHHİR 

Mütekaddim, “bir şeyin başka bir şeyden, zamansal ya da mantıksal 

olarak önce olması, önce gelmesi durumunu; zaman düzeninde eski olanın, daha 

geriden gelenin; bilgi ya da sınıflama düzeninde, sıralamada nedenler dizisinde 

ya da ayrıcalık bakımından ilk ya da geride olanın ontolojik, epistemolojik veya 

mantıksal halini gösteren deyim”142 şeklinde tanımlanmaktadır. 

Fârâbî mütekaddim ve müteahhirin pek çok şekilde söylendiğini 

belirtmekte; bilgi ve varlık hakkında söylenmesi bakımından da mütekaddimi iki 

kısımda ele almaktadır. Bu ikisinden her biri de, ya zaman ya da doğa 

bakımındandır. Fârâbî bilgide zaman bakımından mütekaddim olanı bir kaç 

şekilde açıklamaktadır. Buna göre, bazen bir zamanda bilinen şeyin, ikinci şeyin 

bilinme zamanından önce gelmesi, bilgide zaman bakımından mütekaddim 

olarak kabul edilmektedir. Bazen de bu öncelik, bir şeyin bilgisinin, diğer bir 

şeyin bilgisinden elde edilmeksizin meydana gelmesi durumunda 

söylenmektedir. Yine bir şeyin bilgisinin başka bir şeyin bilgisiyle elde edilmesi 

durumunda, kendisine dayanılan bu bilgiye de bilgide mütekaddim olan 

denilmektedir. Duyularla algılanmaları bakımından küllîler ile dış dünyadaki 

varlıklar karşılaştırıldıklarında, dış dünyadakiler duyularla bilinmeleri 

bakımından önce, küllîler ise sonra gelmektedir. Ancak dış dünyadaki 

varlıkların duyular dışında bir şeyle algılanmaları ve bunların bilgilerinin 

meşhûr ve açık olması bakımından küllîler önce, dış dünyadaki varlıklar ise 

                                                        
140 Meybudî, a.g.e., s. 86. 
141 Meybudî, a.g.e., s. 87. 
142 Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 657, 658. 
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sonra gelmektedir. Küllîlerin sınıfları arasında bir karşılaştırma yapıldığında ise 

küllî olma bakımından daha fazla olan öncedir.143  

Fârâbî, varlıkta mütekaddim olanın, biri diğerinin sebebi olan iki şeyden 

birisi olduğunu söylemektedir. O’na göre insanların çoğunluğu bir şeyin ortadan 

kalktığında ikincisinin de ortadan kalktığı ancak birincinin mevcut olduğunda 

ikincinin mevcut olmasının zorunlu olmadığı ve ikincinin ortadan kalktığında 

birincinin ortadan kalkmadığı şey hakkında birinciyi diğerinden önce olarak 

kabul etmektedirler. Yine bir şeyin bilindiği zaman diğer şeyin bilinmesinin 

zorunlu olmadığı ancak diğer şey bilindiğinde birincinin bilinmesinin zorunlu 

olduğu şey hakkında da birincinin önce geldiği kabul edilmektedir. Fârâbî varlık 

ve bilgi bakımından mütekaddim olma şeklinde ele aldığı bu iki önceliğin bazen 

bir şeyde birleşmesinin mümkün olduğunu ama bazen de bu birleşmenin 

mümkün olmadığını belirtmektedir.144 

Mütekaddim (öncelik) ve müteahhir’in (sonralık) çok sayıda anlamı 

olduğunu söyleyen İbn Sînâ’ya göre bu anlamlar, eşit dereceli (teşkik yoluyla) 

olarak “önce olmak bakımından öncenin, sonrada bulunmayan bir şeye sahip 

olması ve sonraya ait olan her şeyin önce olanda mevcut olması” noktasında 

birleşmektedir. Öncelik ve önce olmanın bir tertibe sahip olan şeylerde 

bulunduğunu söyleyen İbn Sînâ, mütekaddimi beş kısımda incelemektedir. Buna 

göre, birinci olarak, mekânda önce olan belirli bir başlangıca daha yakın olandır. 

Bu öncelikte, önce olan başlangıcı kendisinden sonra gelenin izlemediği şekilde 

izler, sonra gelen de onun izlemiş olduğu bu başlangıcı izler. İkinci olarak, 

zamandaki öncelikte de şimdiye veya başlangıç olarak kabul edilen bir âna 

nispetle durum aynıdır. Buradan hareketle öncelik ve sonralık “belirli bir 

başlangıca yakın her şey” anlamını kazanır. Bu tertip bakımından öncelik bazı 

şeylerde doğaldır. Mesela, cevher başlangıç noktası alındığında, cevhere nispetle 

cisim, canlıdan öncedir. Şahıs başlangıç noktası alındığında ilk muharrike yakın 

olan öncedir. Çocuğun adamdan önce olması gibi. Üçüncü olarak, öncelik; 

üstün, erdemli ve öndeki gibi şeylere de nakledilerek, “bir şey diğerinde 

bulunmayana sahipse ama diğeri yalnızca onda bulunana sahipse” buna da önce 

                                                        
143 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, çev. Ömer Türker-Ömer Mahir Alper, Klasik Yayınları, İstanbul 
2008, s. 18. 
144 Fârâbî, a.g.e., s. 18-19. 
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denilmiştir. Öndeki, hem ikincide olmayana hem de ikincide olana sahiptir. 

Dördüncü olarak, öncelik “ikinci henüz yokken varlık kazanan ve ikincinin 

varlık sahibi olması ancak o var olduktan sonra gerçekleşen şeye” verilmiştir. 

Bir, gibi ki kendisinin varlık kazanması çok’un varlığına bağlı değilken, çok’un 

var olmasının şartı bir’in mevcut olmasına bağlıdır. Beşinci olarak, öncelik bir 

başka yönden varlığın gerçekleşmesine verilmiştir. “Zeyd’in elini hareket 

ettirdiğinde anahtarın hareket etmesi” ifadesinde iki hareket zamanda beraber 

var olsalar da akıl bunlardan birini önce diğerini sonra kabul eder. Çünkü burada 

birinci hareketin varlığının sebebi ikinci hareket değildir, ikinci hareketin 

varlığının sebebi birinci harekettir.145 Görüldüğü gibi İbn Sînâ önceliği; mekân 

bakımından, zaman bakımından, üstünlük ve erdemlilik bakımından, varlık 

kazanma bakımından ve nihayet sebeplilik bakımından öncelik şeklinde beş 

kısma ayırmaktadır. 

Meybudî de İbn Sînâ’nın öncelik ve sonralık konusunda yaptığı ayrıma 

benzer şekilde önceliği beş kısımda incelemektedir. Ancak İbn Sînâ’nın 

sınıflandırmasında yer alan isimlendirmelere aynen yer vermemekte kendisi 

bazen farklı isimlendirmeler yapmaktadır. Buna göre:  

1) Zaman Bakımından Öncelik (Mütekaddim bi’z-zaman): 

Meybudî, İbn Sînâ’nın tasnifiyle aynı ismi verdiği zaman bakımından önceliğin 

yeterince açık olduğunu söyleyerek herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır.   

2) Tabii Bakımdan Öncelik (Mütekaddim bi’t-tab’): İbn Sînâ’da yer 

alan varlık kazanma bakımından öncelik Meybudî’de tabii bakımdan öncelik 

şeklinde isimlendirilmiştir. Buna göre, sonralığın var olması ancak bu öncelikle 

birlikte mümkündür. Bazen öncelik ve sonralık beraber bulunur veya öncelik 

bulunur sonralık bulunmaz. Bir sayısının ikiye önceliği gibi. Bu şekilde bir 

genelleme yapılması, tarifin maddi illete de şamil olması içindir. Bazılarının 

sebeplilik bakımından önceliği dışarıda bırakmak için ‘önceliğin, sonralıkta 

müessir olmadığını kaydetmek gerekir’ şeklindeki görüşlerine karşın Meybudî, 

eğer müessir olmamaktan kastedilen husus, tesirin şartlarının bir araya gelmesi 

veya tesire mani olan durumların ortadan kaldırılması ise, bu durumda bir 

problemin olmayacağını söylemektedir. Çünkü “öncelik, mevcud olur; sonralık, 

                                                        
145 İbn Sînâ, a.g.e., s. 145-147. 
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mevcud olmaz” sözü bundan müstağnidir. Eğer “bütünde müessir olmaz” demek 

istenirse bu zarar verir. Çünkü müstakil olmayan fâil (fâil-i gayr-ı müstakil), 

malûl üzerine tabii bakımdan önceliklidir. Bu zikredilen kayd ziyade kılınsa 

tarifi kapsamaz.  

3) Şeref Bakımından Öncelik (Mütekaddim bi’ş-şeref): İbn Sînâ’nın 

üstünlük ve erdemlilik bakımından öncelik diye isimlendirdiği kısımdır. 

Meybudî, bu kısımda da pek açıklama yapmaz. Ancak Hz. Ebubekir’in Hz. 

Ömer’e önceliğini buna örnek olarak gösterir. 

4) Rütbe Bakımından Öncelik (Mütekaddim bi’r-rütbe): İbn 

Sînâ’nın mekân bakımından önceliği Meybudî’de rütbe bakımından öncelik 

olarak isimlendirilmiştir. Bu, belirli bir ilkeye veya yere en yakın olma 

bakımından önceliktir. Mescitte mihraba yakınlık nispetinde safların düzeni 

gibi. İsimler ve izafet çeşitlerinin (enva’-ı izafiye) yükselme ve inme yoluyla 

düzeni gibi.  

5) Sebeplilik Bakımından Öncelik (Mütekaddim bi’l-illiye): 

Meybudî, tıpkı İbn Sînâ gibi sebeplilik bakımından önceliğe de yer vermektedir. 

Bu, müstakil fâilin şartların bir araya gelmesi ve engellerin ortadan kalkması ile 

olan tesirdir. Yani Muhakemat yazarına (Kutbeddin Razi) göre, tesirde müstakil 

olsun veya olmasın fâillik mutlak anlamdadır. Sebeplilik bakımından öncelik ve 

tabii bakımından önceliğin bir anlamda müşterek olduğunu ifade eden Meybudî, 

buna da zât bakımından öncelik (mütekaddim bi’z-zât) denildiğini 

belirtmektedir. Yani burada kastedilen kendisine muhtaç olunanın, muhtaç olan 

üzerine öncelikli olmasıdır. 146 

Meybudî, İbn Sînâ’nın da eş-Şifâ’da aynı manada, ki İbn Sînâ’nın bu 

konudaki açıklamalarını yukarıda vermiştik, tabii bakımından öncelikte 

kendisine muhtaç olunanın, muhtaç olan üzerine önceliğini murad eylediğini 

ifade etmektedir. Bu tıpkı, aynı zamanda da olsa, elin hareketinin kalemin 

hareketine önceliği gibidir ki, akıl da elin hareketinden sonra kalemin hareket 

etmesine hükmeder, aksi ile hükmetmez147.  

Meybudî’ye göre mütekaddimi beş kısma ayırma tümevarımsaldır. 

Ancak bazı âlimler tarafından sonralık, önceliğe muhtaç ve öncelik, sonralığın 

var olması için yeterli ise sebeplilik bakımından öncelik; eğer yeterli değil ise 

                                                        
146 Meybudî, a.g.e., s. 87. 
147 Aynı yer. 
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tabii bakımından öncelik olarak isimlendirilmektedir. Eğer öncelik, kendisine 

muhtaç olunan değil ve var olmada bir araya gelmeleri mümkün değil ise zaman 

bakımından öncelik; var olmada bir araya gelebilmeleri mümkün ve ikisi 

arasında düzen söz konusu ise rütbe bakımından öncelik; var olmada bir araya 

gelebilmeleri imkânsız ve düzen söz konusu değil ise şeref bakımından öncelik 

şeklinde kısımlara ayrılmaktadır148. 

Meybudî, sonralığın, öncelik hakkında söylenenlerin zıddı olduğunu 

ifade etmektedir.149 Bu durumda da önceliğin kısımları gibi sonralığın da beş 

kısımdan oluşması gerekmektedir. 

A.4. KADÎM VE HÂDİS 

Kadîm kelime anlamı olarak “ezelden beri var olan, hâdis ise “sonradan 

meydana gelen dolayısıyla yaratılmış olan şey” demektir. Hâdis kelimesinin 

masdar hali olan hudûs ise, kelamcılar tarafından âlemin hâdis olmasından yola 

çıkılarak Allah’ın varlığını ispatlamak için kozmolojik bir delil olarak 

kullanılmıştır.150 Buna göre âlem, hâdis olan cevher ve arazlarla doludur. Bu 

cevher ve arazlar hâdis olduğuna göre onlardan meydana gelen âlem de hâdis 

olmalıdır. Her hâdis de bir muhdise ihtiyaç duyar. O halde bu muhdis de Yüce 

Allah’tır.151 İslâm filozofları ise, âlemin, zaman bakımından kadim olduğunu 

düşündükleri için Allah’ın varlığını ispatlamak için hudûs delili yerine imkân 

delilini kullanmışlardır. İmkân delilinde varlık mâhiyet ayrımından yola 

çıkılarak Allah’ın varlığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Buna göre varlık 

sahasına çıkması ile yokluk sahasında kalması eşit olan mümkün varlık, varlık 

sahasına çıkmasında kendisi dışında, varlık bakımından önceliği olan bir fâil 

sebebe ihtiyaç duymaktadır. Bu fâil sebebin de, mümkün varlıklar içerisinde bir 

teselsüle yol açmaması için, kendisinde kesinlikle bir imkân durumu 

bulunmayan zorunlu varlık, yani Allah olması gerekmektedir. O, varlığından 

ayrı bir mâhiyete sahip olmadığı için var oluşunun bir sebebi 

                                                        
148 Meybudî, a.g.e., s. 87-88. 
149 Meybudî, a.g.e., s. 88. 
150 Bekir Topaloğlu, “Hudûs”, DİA, İstanbul 1998, c. 18, s. 304-305; Mehmet Vural, İslâm 
Felsefesi Sözlüğü, Elis Yayınları, Ankara 2003, s. 175. 
151 İ. Agâh Çubukçu, İslâm Felsefesi’nde Allah’ın Varlığının Delilleri, A.Ü. Basımevi, Ankara 
1987, s. 17-18. 
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bulunmamaktadır.152 Kelamcılar ise tek kadîm varlık olarak Allah’ı 

gördüklerinden filozofların âlemin zaman bakımından kadîm olduğu görüşüne 

karşı çıkmaktadırlar.153 Bu yüzden kelamcılarla filozoflar arasındaki en önemli 

tartışma konularından birini oluşturan âlemin kıdemi meselesi Gazzâlî’nin 

filozofları küfürle itham ettiği üç meseleden birisi olmuştur.  

Meybudî, kadîm ve hâdis konusunda, filozoflarda olduğu gibi zât ve 

zaman bakımından kadîm ve hâdis olmak üzere ikili bir ayrım yapmaktadır. Zât 

bakımından kadîm olan (kadîm bi’z-zât), başka bir şeyden varlığa gelmeyen ve 

varlığı başkasından olmayandır. Ona göre zât bakımından kadîm olma sadece 

Allah’a hastır. Zaman bakımından kadîm olan (kadîm bi’z-zaman), zaman 

bakımından öncesi bulunmayandır, felekler gibi. Zât bakımından hadis olan 

(muhdes bi’z-zât), varlığı başkasından olandır, mümkünler gibi. Zaman 

bakımından hâdis olanın (muhdes bi’z-zaman), zamanının bir başlangıcı vardır. 

Kendisinin mevcut olmadığı bir vakit vardır. Sonra bu vakit geçer ve kendisinin 

mevcud olduğu başka bir vakit gelir. Meybudî buna örnek olarak da birleşik 

unsurları (mürekkebât-ı unsuriyye) vermektedir154. Burada Meybudî, âlemin 

kıdemini dini anlayışla uzlaştırma çabasındadır, yani âlemin kıdeminin zati bir 

kıdem olmadığını ispata çalışmaktadır. 

Meybudî’ye göre zât bakımından kadîm olan; mutlaka, zaman 

bakımından kadîm olandan ehassdır. Bu durum zât bakımından kadîm olanı en 

yetkin varlık haline getirmektedir. Zaman bakımından kadîm olan, zât 

bakımından hadis olandan bir yönüyle daha umumidir. Zât bakımından hâdis 

olan, mutlaka, zaman bakımından hâdis olandan daha umumidir. Zaman 

bakımından hâdis olan madde ile öncelenmiştir. Bu madde hâdis olan şey için, 

arazi olursa mevzu, sûret olursa heyula ve nefs olursa da müteallikidir. Hâdis 

olanın zaman ile öncelenmesi ise açıklamaya gerek olmayacak kadar açıktır. 

Çünkü zaman açısından hâdis olanın var olma imkânı, onun varlığını önceler.  

Meybudî, eğer hâdisin vücudundan önce imkânı olmasa, madumun zât 

bakımından vâcib olmasının imkânsız olmasından dolayı, zât bakımından 

mümteni olacağını, bu durumda da mümteni değil madum olacağını 
                                                        
152 Ömer Mahir Alper, a.g.e., s. 92-93.  
153 Mehmet Vural, a.g.e., s. 175; Yusuf Şevki Yavuz, “Kıdem”, DİA, Ankara 2002, c. 25, s. 395. 
154 Meybudî, a.g.e., s. 88. 
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söylemektedir. Eğer söz konusu var olma imkânı, var olma şeklinde ortaya 

çıkarsa o zaman mümkün hale gelir. Bu durumda da zât bakımından mümteni 

olanın zât bakımından mümküne dönüşmesi gerekir ki bu da çelişkidir, çünkü 

bu imkân varlıksal (veya var olma ile ilgili) bir durumdur. O halde “onun imkânı 

nefyedilmiştir (imkânehu menfiyyün)” ile “onun imkânı yoktur (la imkâne 

lehu)” sözü arasında fark yoktur. Eğer bu imkân ademî, yani yok olsa mümkün, 

mümkün olmazdı ki bu da çelişkidir. Meybudî, bu konuda farklı bir görüşten de 

bahsetmektedir. Buna göre, biraz önce söylenen husus hem mümteni’ hem de 

ademde geçerlidir. Zira her ikisi de yok (ademiyeyn) olsalar, mümteni mümteni 

olmaz, madum madum olmazdı. O halde, “onun imtina’ı yoktur (imtinauhu la)” 

demek ile “ona imtina yoktur (lâimtinâ’a lehu)” ve “onun yokluğu yok 

(ademuhu la)” demek ile “ona yokluk yoktur (la ademe lehu)” demek arasında 

fark yoktur155.  

Bu izahtan sonra Meybudî şöyle devam etmektedir: Hall dedikleri şey, 

“onun imkânı yoktur” denilmesi yokluk sıfatıyla sıfatlanmış olması anlamına 

gelmektedir ki bu yokluk sıfatı imkândır. “Ona imkân yoktur” denilmesi de söz 

konusu yokluk sıfatının ondan selbedilmesi anlamındadır. Bir şeyin sıfat-ı 

subutiyye ile ittisafı ile sıfat-ı subutiyyeyi ondan selb etmek arasında fark 

olduğu gibi bir şeyin sıfat-ı ademiyye ile ittisafı ile sıfat-ı ademiyyeyi ondan 

selb etmek arasında da fark vardır. Bazı şerhçilere göre “onun imkânı yoktur” 

demek onun imkânını selbî bir sıfat olarak görmektir. Sıfat-ı selbiyyenin 

gerçekleşmesi, mevsufunun tahakkukuyladır. Mevsuf burada hâdis olacak şeydir 

ve ma’dumdur. O halde hâdisin imkânının varlığından önce olması ma’dumdur 

demek “La imkâne li’l hâdisi kable vücudihi” demenin manası olur. Böylece iki 

sözün arasındaki farka işaret eden kelamın manasını dikkate almadılar. 

Sözlerini, mefhum yönünden iki söz arasında fark olmadığına hamlettiler. 

Meybudî bazı şârihlerin bu görüşlerine itiraz ederek, burada kastedilenin 

zannettikleri gibi olmadığını söylemektedir. Ona göre belki imkândan kasıt 

sıfat-ı selbiyye olmasıdır, bu da hadisten önce yokluğun gerçekleşmesini 

                                                        
155 Aynı yer. 
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gerektirir. Zira mevsufu, madumdur ve hadis olacak şeydir. İki mana arasında 

önemli bir fark vardır.156 

Meybudî’ye göre “onun imkânı yoktur” sözü, “ona imkân yoktur” 

sözünü gerektirmez ki imkân ile muttasıf değil manasına gelsin. Zira adem ve 

imtina ademiyyandır. Bununla beraber madum ve mümteni’, adem ve imtina’ ile 

muttasıftır. Bu makamda anlaşılması gereken mana budur. “Onun varlığından 

önce imkânı yoktur” manasında değildir.                   

Meybudî’ye göre imkân, binefsihi kaim olamaz. Zira varlığın imkânı, 

imkânın vücudunun imkânı olan şeye izafetledir. Yani imkân, mümkünün zâtı 

ile vücudu arasında izafettir. İmkân kendi başına kaim olamaz, bir mahalle kaim 

olur. Meybudî’ye göre bu mahal hâdis olanın nefsi olmadığı gibi mümkünden 

ayrı bir durum da değildir. O halde şeyin imkânının, ondan ayrı bir durumla 

kaim olduğunu söylemenin bir manası yoktur. Mahal mümkün olan şeyle 

müteallik olandır ki o şey de maddedir. Şeyin imkânı fâilin onun üzerinde 

iktidarı olup fâil ile kaim olduğu sanılsa da bu yanlıştır. Zira güç ve gücün 

yokluğu; imkân ve imkânın yokluğu sebebiyledir. Ayrıca şey, mümkün olduğu 

için güç yetirilendir ve mümteni olduğu için güç yetirilemeyendir.  

Meybudî hâdisin sadece maddeye bağlı olduğu hususunun her zaman 

doğru olmadığını belirtmektedir. Ona göre, hâdisin maddeye bağlı olması bütün 

hâdisler için geçerli değildir. Çünkü akıllar ve nefisler gibi cismani olmayan 

hâdislerin maddeye bağlı olmadığı hususu bilinmektedir. Dolayısıyla bu 

konunun genelleştirilip cismani olmayanların da bu kapsamda ele alınması 

doğru değildir. Örneğin akılların mükemmelliği bilfiil olmasından ve cismani 

olmamasındandır. Aynı şekilde cismani olmayan nefisler için de bu durum 

geçerlidir. Bu yüzden akıllar ve nefislerin, maddeye bağlı olan cismani 

mevcutlar içinde değerlendirilmemesi daha doğru bir tutumdur.157 

A.5. KUVVE VE FİİL 

İslâm felsefesinde, “ister iradeli, ister iradesiz olsun, başka bir şeyde 

meydana gelen değişikliğin ilkesi”ne kuvvet denilmektedir. Değişikliğin ilkesi, 

                                                        
156 Meybudî, a.g.e., s. 88-89. 
157 Meybudî, a.g.e., s. 89. 
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etki eden için  “etkin (fâil) kuvvet”, etkiyi kabul eden için ise “edilgin (münfâil) 

kuvvet” olarak isimlendirilmektedir.158 Fiil ise, “bir şeyin başka bir şey üzerinde 

etkili olması, müessirden meydana gelen etki, bir şeyin taşıdığı oluş vasfı, bir 

tesir edicinin diğer bir şeye tesir ettiğinde, tesir ediciye ilinti olan hâl” olarak 

tanımlanmaktadır.159   

Kindî kuvveti “açıkta olmayan fakat kendisinde bil kuvve bulunduğu 

şeyde açığa çıkması mümkün olan”160 şeklinde tanımlarken, fiili ise “etkiyi 

kabullenen konudaki (edilgindeki) etki, hareket edenin kendisindeki hareket” 

olarak ifade etmektedir. 161 Yine Kindi “Gerçek ve Mecazi Etkin Üzerine” adlı 

risalesinde fiili, ilk gerçek fiil ve ikinci gerçek fiil olarak iki kısma ayırmaktadır. 

Buna göre ilk gerçek fiil, var olanları yoktan yaratmak olup bu durum yalnız 

Allah’a özgüdür. İkinci gerçek fiil, etki edenin etkisinin, etkilenende ortaya 

çıkmasından ibarettir.162  

Fârâbî’ye göre kuvvet, hem etkileme hem de etkilenme anlamı 

içermektedir. Ancak günlük hayatta bu terim, süratli olarak iş yapmayı sağlayan 

yetenek anlamında kullanılmaktadır.163                         

İbn Sînâ filozoflar tarafından kuvvet hakkında yapılmış olan farklı 

tanımlamalara yer vermektedir. Ona göre kuvvet, öncelikle, canlıda var olan bir 

anlamdır. Bu anlam sayesinde canlıdan, çoğunlukla insanlardan meydana 

gelmeyen ve hareketler grubuna giren zor fiiller ortaya çıkmaktadır. Kuvvet, 

kudret kelimesinden anlam bakımından bir fazlalık ve pekiştirme içermekte ve 

zayıflık kelimesi de kuvvete zıt bir anlam ifade etmektedir. Kuvvet kelimesi ilk 

olarak, kudret kelimesinden aktarılarak bir şeyin sayesinde ve sebebiyle 

kolaylıkla etkilenmediği anlamına denilmektedir. Eğer bir insanın, duyulur bir 

şekilde yaptığı hareket ve fiilden etkilenmesi söz konusu ise zayıf, güçsüz; 

etkilenme söz konusu değil ise güçlü şeklinde ifade edilmektedir. O halde bu 

anlam bağlamında “etkilenmek” kelimesi, kuvvetin göstergesi olmaktadır.  Bu 

anlama bağlı olarak kuvvet öncelikle, herhangi bir şey yapmamış olsa bile 

                                                        
158 Kasım Turhan, “Kuvvet”, DİA, Ankara 2002, c. 26, s. 505. 
159 Mustafa Sait Yazıcıoğlu, “Fiil”, DİA, İstanbul 1996, c. 13, s.59; Mehmet Vural, a.g.e., s.136. 
160 Kindî, Tarifler Üzerine, Felsefî Risaleler içinde, s.188. 
161 Kindî, a.g.e., s.186. 
162 Kindî, Gerçek ve Mecâzî Etken Üzerine, Felsefî Risaleler içinde, s.197. 
163 Kasım Turhan, a.g.md., s. 505.  



 
 

49

insanın çok az etkilenen durumda olmasına; sonrasında ise asla etkilenmeyen 

şeyin, bu etkilenmeme yönünden bulunduğu hale denilmektedir. Kuvvet 

hakkında yapılmış olan diğer bir tanıma göre ise, irade bulunmasa bile, bir 

şeydeki başkalaşım ilkesi olan tüm hallere kuvvet denilmektedir. Buradaki 

başkalaşım, sıcaklık gibi, o şeyden kaynaklanıp başka bir şey olması 

bakımından, başka bir şeyde meydana gelmektedir. Bu anlamdaki kuvvete 

doktor örneğini de veren İbn Sînâ, doktorla ilgili iki durumunun olduğundan 

bahsetmektedir. Buna göre doktor, hem etkileme gücü olan, hem de etkilenme 

gücü olan bir varlıktır. Sözgelimi nefsinde hareket ettiren, bedeninde hareket 

eden; sûretiyle hareket ettiren, maddesinde ise hareket edendir. Bu durumda 

tedaviyi kabul etmesi yönünden doktor, tedavi eden olması yönünden 

kendisinden başkadır. İbn Sina açısından kuvvet, ayrıca, imkân anlamına da 

gelmektedir. Buna göre, kuvveti olan bir şey, sahip olduğu bu kuvvet vasıtasıyla 

bilfiil olmak zorunda değildir. Aksine bu kuvvet açısından “yapmak” ve 

“yapmamak” imkânına sahiptir. İşte bu imkâna da kuvvet adı verilmektedir. Son 

olarak İbn Sînâ geometriciler tarafından yapılan kuvvet tanımına yer 

vermektedir. Buna göre geometriciler, bazı çizgilerin dörtgenin bir kenarı 

olabileceğini, bazı kısımların ise dörtgenin kenarının olmasının mümkün 

olmadığını görmüşlerdir. Bu durumda da dörtgeni çizgide mümkün bir şeymiş 

gibi düşünerek, o çizginin kuvveti saymışlardır. İbn Sînâ hareket ve fiillerin 

ilkesi olan bu kuvvetlerin bir kısmının düşünce ve tahayyüle bitişen, bir 

kısmının ise bunlara bitişmeyen kuvvetler olduğunu söylemektedir. Düşünce ve 

tahayyül ile bitişen kuvvetler, tahayyül ve düşünce ile hemcins olurken; 

düşünme ve tahayyül sahibi olmayan şeylerdeki kuvvetler edilgen kuvvet ile 

birleştiklerinde, beklenen bir irade veya ihtiyar olmadığından, meydana gelen 

fiil zorunlu olmaktadır.164  

Meybudî’ye göre ise kuvve, diğerinde diğeri olması bakımından 

değişmenin ilkesi olan şeydir. Bu ilke cevher ya da araz; fâil ya da bunun 

dışında olabilir. Bazen değişme ilkesinin bizzât değişme olması gerekmez, 

itibari olması yeterlidir. İnsanla ilgili hastalıklarda psikolojik rahatsızlıkların 

(nefs-i natıka) tedavisindeki değişme bu şekildedir, yani itibarîdir. Çünkü 

psikolojik hastalıklarda tedavi eden ve tedavi edilen bizzât birleşmişlerdir ve 

                                                        
164 İbn Sînâ, a.g.e., s. 152-156. 
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bunlar itibari olarak değişenlerdir. Ama bedeni hastalıklar söz konusu 

olduğunda, tedavi eden(mualic) nefs-i natıka yani ruh ve tedavi edilen (mualec) 

bedendir. Bunların her ikisi de bizzât değişenlerdir. Kuvve, kendisi yok olsa bile 

bir şeyin imkânı için de kullanılabilir. Bu mana, kuvvenin ortaya çıkması 

anlamına gelen fiile zıttır.165 

Meybudî’ye göre, cisimlerden hissedilir bir sûrette devamlı olarak (adet-i 

müstemirre-i mahsûse)  ortaya çıkan yer, nitelik, hareket ve sükûn ile 

nitelenebilir fiil ve eserler, kendisinde mevcut olan bir kuvvetten ortaya 

çıkmaktadır. Bu ortaya çıkış, onun cisim olmasından dolayı,  rastlantısal 

durumlarla veya kendinde mevcut olan bir kuvvetle olmaktadır. Cisim 

olmasından dolayı ortaya çıkması doğru değildir. Aksi halde bütün cisimler, 

kendisinden ortaya çıktığı bütün eserlerde ortak olurdu. Rastlantısal durumlarla 

ortaya çıkması da doğru değildir. Çünkü rastlantısal durumlar, yer, nitelik, 

hareket ve sükûn gibi ortaya çıkan değişmelerin devamlı ve düzenli olmasını 

sağlayamaz. Zira rastlantısal durumlar devamlı ve çoğunlukla değildir. Bu 

yüzden eserlerinin de böyle olması gerekir. Öyle ise bu ortaya çıkış, cisimde 

mevcut olan bir kuvvettendir. Meybudî, yer, nitelik, hareket ve sükûn gibi 

fiillerin ortaya çıkmasında şeyin cisim olmasından değil, kendinde olan bir 

kuvvet sebebiyle olduğu hususunda Ebherî ile aynı görüşleri paylaşmaktadır. 

Ancak rastlantısal durumlarla ilgili farklı açıklamalar yapmaktadır. O, burada 

rastlantısal durumlardan kasıt mutlak harici unsurlar ise, bunların devamlı ve 

çoğunlukla olmadığının söylenemeyeceğini ifade etmektedir. Harici durumların 

devamlı ve çoğunlukla olması mümkündür. Meybudî, Ebherî’nin rastlantısal 

şeylerin devamlı ve çoğunlukla olmadıkları hususundaki görüşünün kendisinden 

daha önceki yorumculara ait olduğunu iddia etmektedir. Meybudî, bu 

yorumcuların, sebebin müsebbibe sebep olmasının ve onu meydana getirmesinin 

sürekli, çoğunlukla, eşit veya az olabileceğini dile getirdiklerini söylemektedir. 

Yine Meybudî’nin naklettiğine göre bu yorumcular, sürekli ve çoğunlukla olursa 

bu sebebe zâtî sebep, sebep olunan şeye de zâtî gaye; eşit veya az olan sebebi 

                                                        
165 Meybudî, a.g.e., s. 90. 
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rastlantısal sebep, sebep olunan şeyi de rastlantısal gaye şeklinde 

isimlendirmektedirler.166 

A.6. İLLET VE MALÛL 

İslâm düşüncesi içerisinde illet ve malûl kavramları, illiyet prensibi 

bağlamında ele alınmaktadır. İllet, “bir şeyi ortaya çıkaran, kendisi olmadan o 

şeyin kesinlikle varlığa gelemeyeceği şey”167, malûl de “illetin eseri veya 

sonucunu ifade eden şey” olarak zikredilmektedir. İllet ve malûl arasındaki 

nispet de illiyet olarak isimlendirilmektedir.168 Temelde her şeyin bir nedeni 

olduğu ilkesine dayanan illiyet fikri, özellikle, Tanrı ile âlem arasındaki ilişkiyi 

açıklama noktasında kelamcılarla felsefeciler arasındaki tartışma noktalarından 

birini oluşturmaktadır. İlliyet prensibinde, illetin malûlden önce olması fikriyle 

bağlantılı olarak illetten malûle doğru zorunlu bir bağın olması gerekmektedir. 

Metafizik bir zorunluluk olan bu düşüncenin hareket noktası, fâil olan illetin, 

mâlulu meydana getirmek için bir tesir kuvvetine sahip olmasıdır. Bu durum fâil 

illetin aktif, mâlulun ise pasif olmasını sağlamakta dolayısıyla malûl pasif 

konumunda olduğu için illeti belirleyememektedir. Bu anlayış metafizik alanda 

Tanrı ile âlem arasındaki ilişki bağlamında ele alındığında mutlak kudret sahibi 

ve ilk faal illet olan Tanrı ile pasif bir malûl olan evren arasında, illet malûl 

ilişkisine dayanan zorunlu bir bağ kurulmuş olmaktadır. Özellikle filozoflar 

tarafından ittifakla kabul edilen bu illiyet anlayışında her şeyin bir sebebinin 

olması kesin bir ilke olarak kabul edilmektedir. Var olan tüm sebepler zinciri de 

ilk ve tek sebep olarak kabul edilen Allah’ta son bulmaktadır. Allah hakiki 

sebep iken diğerleri sadece mecazen fâil-sebep konumunda olmaktadır.169 Tanrı 

ile evren arasında zorunlu bir bağ olması filozoflar tarafından kabul edilen bir 

görüş olmasına karşın kelamcılar, âlemin illet malûl ilişkisi yoluyla değil, 

yoktan yaratıldığını kabul etmektedirler.170 

Aristo’nun dört illetten oluşan illiyet nazariyesi, İslâm filozofları ve 

kelâmcılar tarafından da kabul edilmektedir. Kindî, tabii sebepleri maddî, sûret, 

                                                        
166 Meybudî, a.g.e., s. 90. 
167 Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 617. 
168 İlhan Kutluer, “ İlliyet”, DİA, İstanbul 2000, c. 22, s.120. 
169 İlhan Kutluer, a.g.md., s. 120. 
170 Mahmut Ay, Sadruşşerî’a’da Varlık, İlahiyat Yayınları, Ankara 2006, s. 239. 
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etkin(fâil) ve gaye olmak üzere dört kısımda incelemekte ve bunları şu şekilde 

tanımlamaktadır: Maddî sebep ile bir şeyin kendisinden meydana geldiği şey, 

yani onun maddesi kastedilmektedir. Dinarı oluşturan altın gibi. O’na göre 

maddî sebep, her oluşanın oluş sebebi ve her bozulanın da bozuluş sebebidir. 

Buna sebep olan şey maddedir, çünkü madde olmasa o şeyde ne oluş ne de 

bozuluş söz konusu olmazdı. Suri sebep, bir şeyi o şey yapan sûrettir (form). 

Altınla birleşen dinarın şekli gibi. Aynı zamanda suri sebep, sûretin madde ile 

birleşmesinden oluşun, ayrılmasıyla da bozuluşun meydana geldiği şeydir. Bir 

şeyin hareketinin ilkesi olan sebebe, etkin sebep denilmektedir. Dinara şeklini 

veren usta gibi. Son olarak da gaye sebep, etkinin edilgin üzerindeki etkisini, 

niçin yaptığını bildiren sebebe denilmektedir. Dinardan yarar sağlamak ve 

onunla bir amaca ulaşmak gibi. Ayrıca Kindî, etkin sebebin, uzak ya da yakın 

olabileceğini, her oluş ve bozuluşun, her duyulur ve akledilir olayın meydana 

gelişinde etkili olan uzak etkin sebebin de İlk Sebep olduğunu ifade etmektedir. 

Kendisinin bu İlk Sebep ile kastettiği, her şeyi ve her etkini yaratan, kemale 

erdiren, sebepler sebebi olan şanı yüce Allah’tır.171 

Fârâbî de illetleri dört kısıma ayırmaktadır. “Şeyin maddesi ile madde ile 

birlikte maddede sayılan” maddî sebeptir. Sûrî sebep, “şeyin tanımı ve tanımının 

parçaları ile tanımlarla birlikte onlarda sayılan” sebeptir. “Fâil ve onunla birlikte 

sayılan” fâil sebep ve son olarak “gâye ve onunla birlikte sayılan” da gâî 

sebeptir. Fârâbî bu sebeplerin her birisinin, yakın veya uzak, bizzat veya bilaraz, 

genel veya özel ya da bilkuvve veya bilfiiil olduklarını belirtmektedir.172   

İlliyet konusunu geniş bir şekilde ele alıp inceleyen İbn Sînâ illeti, “bir 

şeyin varlığının kendisine bağlı olduğu her şey” olarak tanımlamaktadır.  Ancak 

bu şeyin varlığı, illetin varlığına dâhil olmadığı gibi illetin varlığıyla da 

gerçekleşmiş değildir.173 İllet ve malûlün ilişkisi hususunda İbn Sînâ, illetin 

herhangi bir malûlün illeti olması durumunda, varlığının ancak malûle kıyasla 

zorunlu olduğunu fakat kendinde varlığının mümkün olduğunu belirtmektedir. 

İllet ya zâtı gereği ya da başka bir şey nedeniyle zorunlu olduğundan malûlle 

zorunlu olması mümkün değildir. Malûlün varlığı ise kendisi bakımından 
                                                        
171 Kindî, Tarifler Üzerine, s. 189, Oluş ve Bozuluşun Yakın Etkin Sebebi Üzerine, s. 215-216, 
Felsefî Risaleler içinde. 
172 Fârâbî, a.g.e., s. 8. 
173 İbn Sînâ, ‘Uyûnu’l-Hikme, Risaleler içinde, s.84-85. 
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mümkün, illetle zorunludur. Malûlün varlığının zorunlu olması, illetin ona izafe 

edilmesine bağlıdır. Dolayısıyla illet, varlığa malûlden daha layıktır.174 Bir şeyin 

illetli olmasının bazen o şeyin varlığında, bazen de mâhiyetinin ve gerçekliğinin 

değerlendirilmesi bakımından olduğunu söyleyen İbn Sînâ bunu da üçgen 

örneğiyle açıklamaktadır. Buna göre buna üçgenin gerçekliği yüzeyle ve kenarı 

olan çizgi ile ilgilidir. Yüzey ve kenar çizgisi üçgeni, üçgen olması bakımından 

ve onun üçgenliğinin gerçekliğinin bulunması bakımından kurarlar. Aynı 

zamanda bu ikisi üçgenin maddi ve suri illetleri gibidirler. Ancak üçgen varlığı 

bakımından bunların dışında, üçgenin kurucu nedeni ve tanımının bir parçası 

olmayan bir nedenle ilgilidir. Bu neden de ya fâil neden veya onun fâil neden 

olmasını sağlayan gaî nedendir.175       

Ebherî illeti, “kendi nefsinde mevcut olup, sonrasında onun 

dışındakilerinin onun varlığından hâsıl olduğu her şey” olarak tanımlamaktadır. 

Meybudî ise Ebherî’nin yaptığı bu tanımın fâil illet dışındaki illetleri 

kapsamadığını ve sebeple de malûlun varlığıyla ilgili özellikleri belirtmekten 

uzak olduğunu ifade etmektedir. Tarifteki “sonrasında onun dışındakilerinin 

onun varlığından hâsıl olması” sözünden maksat, onun dışındakilerin varlığının, 

o illetin varlığına muhtaç olması anlamındadır. Aynı şekilde zikredilen bu tarif, 

gai illet ve bir şeyin varlığa gelmesine engel durumların ortadan kalkması 

hususunu da içermemektedir. Engel durumların ortadan kalkması, şeyin 

kendisine muhtaç olduğu varlıksal durumun ortaya çıkmasıdır. Kapının 

olmamasının, girişe engel olması gibi ki bu bir fezanın varlığından kâşiftir. 

Fezada var olan bir kıvam vardır ve bu kıvam sayesinde ondan nüfuz mümkün 

olmaktadır. Girişe engel olan da aslında fezadır, kapının yokluğu değildir. Aynı 

şey tavanın çökmesine mani olan sütunun yokluğunda da söz konusudur ki bu 

da mesafenin varlığından kâşiftir. O mesafede tavanın hareket etmesi mümkün 

olmaktadır. Burada illet, sütunun yokluğu değil mesafenin varlığıdır. 

Meybudî’ye göre, şartın (illetin) varlığı, bazen bilinmemekte, belki yokluğun 

gerekliliği ile bilinmektedir. Belki bir şeyin, başka bir varlığa dâhil olması ya 

varlığı ya yokluğu veya hem varlığı hem yokluğu hasebiyledir. Varlığı 

                                                        
174 İbn Sînâ, Metafizik II, çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 
22-24. 
175 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, çev. Ali Durusoy-Muhittin Macit-Ekrem Demirli, Litera 
Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 126.  
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bakımından olması durumunda fâil, şart, madde ve sûretin varlığı zorunludur. 

Yokluğu bakımından olması mani gibidir ki, bunun yokluğu zorunludur. Hem 

varlığı hem yokluğu bakımından olması ise mead gibidir ki, varlığından sonra 

ani yokluğu zorunludur. Meybudî illeti ise “bir durumun gerçekleşmesinde 

muhtaç olunan şey” olarak tanımlamaktadır.176      

Ebherî’ye göre illet maddî, sûrî, fâil ve gaî olmak üzere dört kısımdan 

oluşmaktadır. Maddî illet, malûlden bir cüz olan illettir. Ancak malûl, bilfiil 

onunla var olmak zorunda değildir. Testi için çamur gibi. Sûrî illet, malûlden bir 

cüzdür ve malûlün bilfiil onunla varlığa gelmesi zorunludur. Testinin şekli gibi. 

Meybudî’ye göre burada maddî ve sûrî illetten kasıt, mahsus cisimler olan 

madde ile cevherlerin sûretleri değildir. Belki bunlardan ve bunların dışındaki 

cevherlerden ve arazlardan daha umumidir. Bu ikisi mâhiyetin illetleri olup 

mâhiyeti oluşturmaktadırlar. Bu yüzden bu iki illete mâhiyetin illetleri 

denilmektedir. Varlığa illet olmada da fâil ve gaî illet, bu iki illetle ortaktırlar.  

Ebherî’ye göre fâil illet, illeti olduğu şeyin varlığına sebep olan illettir. 

Testiyi yapan usta gibi. Gaî illet, malûlün varlığa gelmesinin, kendisi için 

olduğu illettir. Testiden beklenen maksat gibi.177  

Meybudî’ye göre gaî illetin illet olması, zihni varlık itibariyledir. Dış 

dünyada varlığa gelmesi itibariyle fâilinin malûlüdür. Dolayısıyla gaî illetlin 

varlığı mâhiyetinden sonradır. Bu iki illet varlığın illetleri olarak isimlendirilir.  

Meybudî, Ebherî’nin illeti dört kısma ayırıp “şartların oluşmaması, 

muidd ve engellerin ortadan kalkması” illetlerini zikretmemesini eksik 

bulmaktadır. Ona göre, Ebherî’nin illetleri dört ile sınırlandırmasından kastı 

vasıtasız olan illetler ise, onun kısımları da bellidir. Vasıtasız illetler, maddî ve 

fâil illettir. Maddî illetin manası bilfiil kabul edendir. Fâil illetin manası tesir 

bakımından müstakil olandır. Dolayısıyla Meybudî’ye göre, bu illetlerin 

zikredilmesinden kasıt, vasıtasız illetler ise, bu, gaî illete şamil değildir. Zira 

malûlün gaî illete ihtiyacı, fâil illet vasıtasıyladır. Meybudî, fâil illet basit 

olduğu zaman, zâtında tek olduğunu kabul ederek basitliği şöyle açıklamaktadır. 

Ona göre basit, zâtında tek, sıfatı olmayan ve herhangi bir şartla şartlanmamış 
                                                        
176 Meybudî, a.g.e., s. 90-91. 
177 Meybudî, a.g.e., s. 91. 
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olandır. Böyle bir basitten birden fazla şeyin sadır olması imkânsızdır. Zira 

kendisinden iki eserin sadır olduğu şey, mürekkeptir. Çünkü bir eserin sadır 

olması bakımından bir şeyin varlığı, başka bir eserin sadır olması bakımından 

varlığından farklıdır. Bu iki mefhumun ikisi veya ikisinden biri, varlığın 

kaynağının zâtına dâhil olursa, zâtında terkip gerekir. Şayet zâtına dâhil olmayıp 

dışında olursa, o iki mefhum için varlığın kaynağı olur. Meybudî, şayet dışında 

olanlar, varlığın kaynağının dışındakine dayanırsa, basit olan varlığın kaynağı o 

iki şeye de varlık verebilmesinin imkânsız olduğunu düşünmektedir. Bu 

durumda varlık basit ve tek bir kaynakta ve illette (ilk illet) son bulmayıp, 

özünde çokluk ve terkip gerektiren bir varlıkta son bulur. Bu ise teselsüle sebep 

olduğu için imkânsızdır.178  

Meybudî bu delile bir açıklama getirmektedir. Meybudî’nin açıklaması, 

basit olan tek varlıktan ancak bir fâilin ortaya çıkması gerektiği hususunda 

yoğunlaşmakta olup bununla ilgili farklı seçenekleri değerlendirmektedir. Ona 

göre, basit ve tek varlıktan ortaya çıkan bu iki kaynak, hakikî tek nefis olursa, 

basit varlık iki farklı mâhiyete sahip olur. Eğer bu kaynaklardan ikisi veya 

ikisinden biri o basite dâhil, diğeri aynı olursa terkip gerekir. Eğer ikisi hariç ya 

da onlardan birisi hariç diğeri aynı olursa teselsül gerekir. Fakat onlardan birisi 

dâhil diğeri hariç olursa hem terkip hem de teselsül gerekir. Bu açıklamanın 

sonrasında Meybudî, bunların altı adet olduğunu söyleyerek altısının da muhal 

olduğunu zikretmektedir. Daha sonra Meybudî, bu hususta, iki konudan daha 

bahsederek bunlar hakkında açıklama yapmaktadır. Birincisi “birden bir çıkar” 

iddiası ile ilgili delil doğru olarak kabul edilirse birden gerçekte hiçbir şey 

çıkmaz. Çünkü birden bir şey sadır olursa, sadır olan şey ile bir arasındaki 

nispetin bu ikisinden farklı olması gerekir ki bu da masdariyyet (kaynak olma) 

tir. Bu masdariyyet bire dâhil olursa bir de terkip gerekir. Hariç olursa, 

masdariyyet malûl olur ki birden iki şey çıkmış olur. Bu da birden bir çıkar 

iddiasına ve malûlun illetle bulunması gerektiği iddiasına ters olur. İkincisi ise 

masdardan müstağni olarak masdariyyetin i’tibari bir durum olması hususudur. 

Buna göre, illetin bir hususiyetinin olması gerekir. Bu hususiyet, illetin malûlle 

beraber bulunup, onun dışındaki malûller için bulunmamasıdır. Bu hususiyet 

bulunmasa illetin kendi malûlünü gerektirmesi, başka malûlleri de 

                                                        
178 Meybudî, a.g.e., s. 92. 
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gerektirmesinden daha tercih edilir olamaz. Bu durumda da illetten bir malûlun 

sudur etmesi düşünülemez. Çeşitli yönlerden kendisinde çokluk bulunmayan 

basit bir zât olarak varlık veren illetle beraber kendisi haricinde veya kendisine 

dâhil çok sayıda hususun olmaması durumunda, şüphesiz bu hususiyet varlık 

veren illetin zâtı bakımındandır. Bu var eden illet için bir malûl farz olunursa, o 

malûlde, onun dışındakilerde bulunmayan, illetin zâtı hasebiyle olan hususiyetin 

onunla bulunması gerekir. Bu durumda o illetin başka bir malûlünün olması 

mümkün değildir. Eğer olsa diğer malûlde de iletin zâtı bakımından olan 

hususiyetinin olması gerekir. İlletin iki malûlden biriyle hususiyetinin olup 

diğeriyle olmayacağı söylenemeyeceği için de illet hiç birine illet olamaz. Her 

yönden tek olan zâttan birçok duruma göre bir hususiyetin olması caizdir. Bu 

hususiyet, basit ve tek olan zâttan birden fazla durumun sadır olmasına sebep 

olabilir.179  

Ebherî’ye göre tam illetle beraber malûlün var olması zorunludur. Tam 

illetten kastedilen, malûlün gerçekleşmesi için gerekli olan hususların 

bütünüdür. Meybudî, Ebherî’nin bu tarifinin kapsayıcı olmadığını söyler. Zira 

Mebdeü’l Evvel (İlk İllet)’in ilk malûlüne nispeti, tam illet olmasıdır. İlk İllet 

hakkında basit olmasından dolayı malûlünü gerçekleştirmede birçok hususu 

barındırdığı söylenemez. Dolayısıyla Ebherî’nin tam illet tanımı Mebdeü’l 

Evvel’i kapsamamaktadır. Bu tanımın kapsayıcı olmadığına dair diğer bir husus 

da malûlün ortaya çıkması için sayılan durumlardan birisinin de “imkân” 

olmasıdır. Fâile ihtiyacın illeti, malûlün bir imkâna sahip olmasıdır. Malûl olan 

bir şey, imkân ile vasıflanmadıkça onun illeti olması mümkün değildir. İmkânın 

malûl için gerekli olan bir sıfat olması onun tam illetten bir cüz olmasına engel 

değildir. Çünkü maddi ve suri illet, malûlden bir cüzdür. Bu durumda bunlar, 

tam illetten de cüzlerdir. Malûl mürekkep olsa, onun cüzlerinin tamamı 

mürekkebin aynıdır, tam illetten cüz olan şey bütüne muhtaç değildir. Bu 

durumda Meybudî’ye göre Ebherî’nin tam illet tanımı mutlak anlamda geçerli 

değildir. Çünkü bu tanım Mebdeü’l Evvel’i içine almamaktadır.180  

Ebherî’ye göre, tam illet gerçekleştiğinde malûlün varlığı zorunludur. 

Zorunlu olmasa mümteni veya mümkün olurdu. Mümteni olması imkânsızdır, 

                                                        
179 Meybudî, a.g.e., s. 92-93. 
180 Meybudî, a.g.e., s. 93-94. 
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çünkü bu durumda var olamazdı. Mümkün olması durumunda var olduğu 

zamanda, malûlün kendisini kuvveden fiile çıkaracak bir tercih ediciye 

(mürecceh) ihtiyaç duyardı. Bu durumda da malûlün var olması için gerekli olan 

bütün durumlar meydana gelmemiş olurdu. Oysa biz bütün durumların var 

olduğunu kabul etmiştik. Böylece malûlün varlığı, tam illetin tahakkuku ile 

zorunlu olur. Bu zorunluluk başkasıyla bir zorunluluk olup, kendisinde 

mümkündür. Zira mâhiyeti, mâhiyet olmak bakımından değerlendirdiğimizde 

onun için varlık ve yokluk söz konusu değildir.181  

Ebherî, illet ve malûl bahsinde, malûlun var olduktan sonra illetine 

muhtaç olup olmaması hususunda fazladan bir açıklama getirmektedir. Buna 

göre, bir şeyin var olması, fâil illetin onda etkili olmasına ters değildir. Zira o 

şey, yok olup sonra var olsa onun varlığa gelmesini sağlayan illet ya onun 

yokluğu durumunda ya onun varlığı durumunda ya da hem varlığı hem yokluğu 

durumunda onun varlığa gelmesinde fayda sağlamakla nitelendirilir. İlletin, 

şeyin yokluğu durumunda ve hem varlığı hem yokluğu durumunda onun varlığa 

gelmesini sağlaması imkânsızdır. Zira bu durumda yokluk ve varlığın bir arada 

bulunması gerekir ki bu çelişkidir. Öyle ise (illetin, şeyi) varlığı durumunda 

varlığa getirmesi manasındadır. Böylece şeyin var olması onun malûl olmasına 

ters değildir.182  

Meybudî, “malûl kendi illetinden varlığa geldikten sonra bekasında o 

illete muhtaç değildir” şeklindeki görüşe karşı Ebherî’nin bu açıklamayı 

zikrettiğini ifade etmektedir. Ona göre bu görüşü savunanlar,  Allah âlemi 

meydana getirdikten sonra yok olsa bile âlemin varlığına zarar gelmezdi, 

diyecek kadar düşüncelerini ileri götürmektedirler. Böyle düşünmelerine sebep 

de binayı yapan kimse yani usta öldükten sonra bile binanın baki kaldığını 

müşahede etmeleridir. İşte Ebherî’nin yukarıdaki açıklamasının sebebi bu 

düşüncenin yanlışlığını ortaya koymaktır. Ancak Meybudî, Ebherî’nin bu 

husustaki ifadelerinin yetersiz olduğunu belirtmektedir. Ona göre, zikredilen 

düşüncenin yanlışlığı, ancak mümkünün illete ihtiyacının “imkân” olduğu ifade 

edilerek ortaya konulabilir. Bu takdirde imkân illet olunca mümkün olan şey, 

                                                        
181 Meybudî, a.g.e., s. 94. 
182 Meybudî, a.g.e., s. 94. 
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varlığının tamamında imkânı taşıması sebebiyle illete ihtiyacı sürekli 

olmaktadır.183   

İbn Sînâ da eş-Şifâ’ isimli eserinde bu konuya yer vererek, “bina 

ustasından sonra devam eder” şeklindeki bir yaklaşımın gerçekte illetin ne 

olduğunu bilmemekten kaynaklandığını söylemektedir. Ona göre binayı yapan 

usta ne binanın varlığının ne de onun varlığını sürdürmesinin illetidir. Burada 

ustanın hareketi bir hareketin illetidir. Bu hareket sonrasında ustanın 

hareketsizliği ve sonra tekrar harekete geçişi şeklinde devam eden intikali, o 

hareketin 184 bitiminin illetidir. İntikalin kendisi ve hareketin bitimi, bir 

toplanmanın illetidir. Bu toplanma da bir oluşumun illetidir. O halde gerçek 

illetler, malûlle birliktedir. Malûlden önce gelenler de ya bil araz ya da yardımcı 

illetlerdir. Sonuç olarak binanın şeklinin illeti toplanma, toplanmanın illeti 

toplananların doğaları ve bunların bir araya getirip oluşturdukları şey üzerinde 

sabit olmaları, bunun illeti de doğaların ayrık- fâil sebebidir.185 Burada İbn Sînâ 

yakın illet ve uzak illet kavramına dikkat çekmektedir. Ona göre malûl var 

olduğu sürece var olan malûlün yakın illetidir. Binanın yakın illeti usta olmayıp, 

binayı biraya getiren bütün unsurların toplamıdır.   

A.7 CEVHER VE ARAZ 

Cevher “bir şeyin kendisinden dolayı veya kendisi sayesinde, başka 

şeylerden ayrılmış bir şey olarak, belirlenmiş bir doğaya sahip olduğu şey, 

değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan; bir başka şeyle ya da bir başka 

şeyde değil, kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olan”dır.186 Araz ise 

“bağımsız ya da kendinden kaim bir varoluşu olmayan, ancak bir tözde var 

olabilen özellik, bir şeyin gerçek doğası için özsel olmayan, o şeyin her ne ise o 

olması için kendisine ihtiyaç duymadığı, kendi özsel doğasından 

çıkarsanamayan nitelik”187 olarak tanımlanmaktadır. İslâm felsefecileri cevheri 

“mevcut olmak için mevzuya muhtaç olmayan mâhiyet”, arazı da “mevzuya 

muhtaç olan, yani diğer mevcut için sıfat ve halet olan” şeklinde ifade 

                                                        
183 Meybudî, a.g.e., s. 94-95. 
184 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Nuri Adıgüzel, “İslâm  Felsefesinde “İllet” (Neden) 
Kavramı” C.Ü.İ.F.D., c. VI, sayı II, Sivas 2002, s. 157-177. 
185 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 9-10.  
186 Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 852; Bedia Akarsu, a.g.e., s.179. 
187 Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 458. 
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etmişlerdir.188 İsagoji’deki küllîler tasnifini ve Aristo’nun kategorilerini aynı 

şekilde kullanan filozoflar, küllîleri, cevher kabul ettikleri, cins, nev’ (Kindi’de 

sûret olarak geçmektedir), fasl şeklinde ve araz kabul ettikleri, araz-ı hâs ve 

araz-ı âm olarak göstermişlerdir. Gülme gibi yalnızca bir konuya has olan araz, 

araz-ı hâs; beyaz gibi birçok konuya yüklenebilen araza da araz-ı âm 

denilmektedir.189  

Müslüman filozoflar cevher türlerini akıl, nefs, madde (heyûlâ), sûret ve 

cisim olarak beş kısma ayırmışlardır. Araz da, kemiyet, keyfiyet, yer, zaman, 

vaz’, mülk, fiil, infial ve izafet olmak üzere dokuz kategoriden oluşmaktadır.190 

Araz olan bu kategoriler kendi başlarına var olamadıklarından, var olmak için 

cevhere muhtaçtırlar. Cevher ise hiçbir şeye dayanmaksızın, arazların kendisine 

yüklendiği temel kategoridir.191 

Kindî, küllî varlıkların zâti olan ve olmayan şeklindeki ayrımından yola 

çıkarak cevher ve arazın tarifini yapmaktadır. Buna göre, zâti olan bir şeyi o şey 

yapan, onun var olması ve varlığının devam etmesinin kendisinin var olmasına 

bağlı olduğu şeydir. Bir şeyin cevheri zâti olanlara bağlı olduğundan, zâti olan, 

cevher olarak da isimlendirilmektedir. Zâti olmayan küllî ise, varlığı ve varlığını 

sürdürmesi başkasının (cevherin) varlığına, yok olması da onun yok olmasına 

bağlı olandır. Bu durumda zâti olmayan cevher değil cevher de bulunandır, yani 

onun ilintisidir. Bu yüzden araz olarak isimlendirilmektedir.192 

Fârâbî, cevheri “bir mevzuda bulunan arazın aksine, varlığı bir mevzuya 

muhtaç olmayan, bir mevzuda bulunmayan” şeklinde tanımlamaktadır. Cevheri 

ilk ve ikinci cevherler olarak iki kısma ayıran Fârâbî, ilk cevherleri ferdi 

cevherler, onların küllîlerini de ikinci cevherler olarak adlandırmaktadır. İlk 

cevher somut bir şeydir ve dış dünyada kendisi dışında bir şeye muhtaç değildir. 

Bu ilk cevher tanımı Allah için söz konusu değildir. İkinci cevherler ise tür ve 

cins olup, dış dünyadaki varlıklarında somut varlıklara muhtaçtırlar.193 Cevher 

                                                        
188 Muhsin Gerviyani, İslâm Felsefesine Giriş, Birey Yayınları, İstanbul,1998, s.184,186. 
189 Yusuf Şevki Yavuz, “Araz”, DİA, İstanbul 1991, c. 3, s. 338. 
190 Muhsin Gerviyani, , a.g.e., s.184,186; İlhan Kutluer, “Cevher”, DİA, İstanbul 1993, c. 7, s. 
450. 
191 İlhan Kutluer, a.g.md., s.450. 
192 Kindî, İlk Felsefe Üzerine, Felsefî Risâleler içinde, s.157. 
193 İbrahim Hakkı Aydın, a.g.e., s. 87-89. 
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konusunda Fârâbî, Tanrı’ya cevher denilebileceğini söylemektedir. Buna göre 

ezeli olan Tanrı, ezeli olmak için kendisini var kılacak herhangi bir şeye ihtiyaç 

duymaksızın cevheri ve zâtı bakımından daima var olandır. Bu cevher, O’nun bu 

kalıcılığa ve daimi varlığa sahip olması için yeterlidir. İlk Var Olan bu cevher 

bakımından var olan tüm şeylerden ayrılır ve herhangi bir şeyin varlığı, O’nun 

varlığına sahip olamaz. İlk Olan her açıdan tam olandır. Bu durumda cevher 

bakımından tam olması da kendisi dışında kendi türünden bir cevherin var 

olamamasını gerektirmektedir.194 Fârâbî, konu ile ilgisi bakımından arazları 

mufârık ve gayr-ı mufârık olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. Mesela esmerlik 

insan için mufârıktır. Çünkü insan beyaz tenli de olabilir. Ancak esmerlik katran 

için gayr-ı mufârıktır. Çünkü o, her zaman siyahtır. Ona göre, mufârık ve gayr-ı 

mufârık tüm arazlar bir şeyi diğerinden ayıran durumlardır. Ancak mufârık 

arazların bir kısmı bir konuda bir kere ortaya çıktıktan sonra bir daha ondan 

ayrılmazken bir kısmı ise sürekli değişmektedir. Fârâbî’ye göre bir şeyin asıl ve 

güvenilir tarifi birinci kısımda yer alan arazlarla yapılmalıdır.195  

İbn Sînâ’ya göre bir şeyin varlığı ya bizzâttır. İnsanın insan olması gibi. 

Ya da bil’arazdır. Zeyd’in beyaz olması gibi. Bunlardan bil’araz olanlar sınırsız 

iken,  bizzât mevcud olanların ilk kısmını cevher oluşturmaktadır. Çünkü İbn 

Sînâ mevcud olanları, bir konuda bulunan ve kesinlikle bir konuda bulunmayan 

mevcud şeklinde iki kısma ayırmaktadır. Bir konuda bulunan mevcud, “varlığı 

ve türü kendinde meydana gelmiş, başka bir şeyde onun bir parçası gibi 

olmayan, bir varlıkla ve ondan ayrılması mümkün olmaksızın varolan”dır. 

Herhangi bir şeyde bu sıfatla bulunmayan ve dolayısıyla bir konuda bulunmayan 

diğer mevcud ise cevherdir.196 Cevherin bir mevzuda yer almaması ona, 

kendisiyle kaim, başkasına muhtaç olmayan, tam manasıyla var olan ve varlığı 

hissedilebilen anlamını katmaktadır. Bu durumda da cevherin dış dünyadaki 

varlığının gerçek, zihindeki yansımasının araz olduğu yani nefste, nefsin bir 

parçası gibi olmaksızın bulundukları söylenebilir.197 İbn Sînâ’ya göre bir konuda 

mevcud olan söz konusu olduğunda, konu, bu iki nitelikten birinden yoksun 

kalamaz. Eğer konu cevher ise, arazın varlığı cevherdedir. Eğer konu cevherde 

                                                        
194 Fârâbî, İdeal Devlet (El-Medinetü’l-Fâzıla), çev. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 
2004, s. 30-31. 
195 Yusuf Şevki Yavuz, a.g.md., s.338. 
196 İbn Sînâ, Metafizik I, s. 53. 
197 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 105-106; İbn Sînâ, Metafizik I, s. 128.  
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değilse, bu durumda sonsuza kadar gitmesi imkânsız olduğundan, bir konuda 

bulunmayan bir şeyde son bulması gerekir. Dolayısıyla bu da bir cevherdir. O 

halde cevher, arazı mevcud kılan, araz ile var olandır ve varlıkta önce gelendir. 

İbn Sînâ, arazın arazda bulunup bulunamayacağı hususunda bunun olabileceğini 

ifade etmektedir. Ancak araz, arazda bulunsa bile, bunların her ikisi de bir 

konuda bulunmaktadır. Gerçekte konu ise, her iki arazı da bilfiil var eden ama 

kendi başına var olandır.198 İbn Sînâ cevheri açıklarken cevherin hakikatinin 

mâhiyet olduğunu ve mâhiyeti olmayan şeyin cevher olamayacağını 

söylemektedir. Eğer mâhiyeti olmayan şey cevher olamazsa Zorunlu Varlık için 

de cevher denilemez. Çünkü Zorunlu Varlık’ın bir mâhiyeti yoktur, inniyeti 

vardır. İnniyeti de O’nun öz varlığıdır.199       

Ebherî’ye göre, her varlık kendisinde geçici olan bir şeyle tanımlanır 

veya tanımlanamaz. Geçici olan şeyle tanımlanırsa, geçici olana hâl, halin 

kendisinde olduğu şeye mahal denir. Hâlin mahalle veya mahallin hâle muhtaç 

olması gerekir. Aksi halde mevcut olan şeyin varlığı gerçekleşmez. Mahal, hâle 

muhtaç olursa, mahal heyula, hâl de sûret olarak isimlendirilir. Eğer hâl mahalle 

muhtaç olursa, hâl araz mahal mevzu olarak adlandırılır. Meybudî’ye göre ise 

hal ve mahallin birbirine muhtaçlığının, hem hal hem mahal tarafından veya 

sadece hal tarafından olduğunun zikredilmesi daha uygundur. Bu ihtiyaç duyma, 

iki taraftan olursa mahal, heyula ve hal, sûret olur. Sadece hal, mahalle ihtiyaç 

duyarsa mahal mevzu, hal araz olur. 

Ebherî’ye göre, cevher ayânda yani dış dünyada bulunduğu zaman 

herhangi bir mevzu’da bulunmayan mâhiyettir. Ancak ona göre Zorunlu Varlığı 

cevher olarak nitelemek mümkün değildir. Çünkü Zorunlu Varlık, sırf varlık 

olup ayrıca bir mâhiyete sahip değildir. Meybudî’ye göre, Zorunlu Varlığı 

cevher olarak nitelememenin, cevherin mâhiyet olarak zikredilmesi ve 

mâhiyetin de varlık üzerine zaid olması sebebiyle, doğru olduğu açıktır.200       

Meybudî, Ebherî’nin Zorunlu Varlığın cevher kapsamında yer almadığı 

görüşünü kabul etmektedir. Ayrıca o, akli sûretlerin cevher tanımına dâhil 

olduğu açıklamasını yapmaktadır. Çünkü akli sûretler zihinde bulunursa 
                                                        
198 İbn Sînâ, Metafizik I, s. 54. 
199 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 108-109. 
200 Meybudî, a.g.e., s. 95. 
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mevzudadır. Fakat dış dünyada bulunursa, onun varlığı mevzuda değildir. 

Ancak bu görüş, zihinde hâsıl olan eşyanın mâhiyetidir diyenlerin anlayışına 

göredir. Bu görüş sahipleri için ihtilaf ancak var olmada ve varlığa bağlı 

hallerdedir. Diğer görüş sahiplerine göre ise zihinde hâsıl olan eşyanın sûretleri 

ve benzerleridir. Mâhiyette eşyaya muhalif ve aralarında hususi bir bağ olduğu 

ortadadır,  bu bağ sebebiyle o sûretlerin bazısı bazı eşya için bilgi niteliğini taşır. 

Bu durumda da akli sûretler arazlardır. Bunlar dış dünyada vardır ve diğer 

arazlar gibi nefs ile kaimdir.201 Meybudî burada iki farklı görüşü sadece 

zikretmekte, fakat kendisi bir görüş belirtmemektedir. 

Ebherî’ye göre araz, mevzuda var olandır. Meybudî, yukarıda sözü geçen 

ilk anlayış sahiplerine yani zihinde hâsıl olan eşyanın mâhiyetidir diyenlere 

göre, cevherlerin akledilir sûretler olarak, hem cevher hem de araz olabileceğini, 

söylemektedir. Ayrıca O, Kâtip Kazvini’nin Hikmetü’l Ayn adlı eserinde bu 

görüşü çürüttüğünü de ifade etmektedir. Meybudî’ye göre ise bu hususta  “dış 

dünyada bulunan mâhiyet mevzuda bulunur” ifadesi en uygun nitelemedir202.  

Meybudî, Ebherî’nin “cevher mahal olursa heyuladır, hâl olursa sûrettir” 

sözüne itiraz edilebileceğini söylemektedir. Ona göre bu itiraz, heyûlâ olmadan 

da cismin araz için mahal olabileceği şeklindedir. Bu itiraza yine kendisi, 

cevherin heyûlâ olmasından kasıt cevherin başka bir cevher için mahal 

olmasıdır, şeklinde cevap vermektedir. Ebherî’nin cevherin hal durumunda sûret 

olduğu ifadesine, Meybudî bu sûretin cisimsel sûretler veya türsel sûretler 

olduğuna dair bir açıklama getirmektedir. Yine her iki düşünürümüze göre 

cevher, hâl ve mahal olmazsa, madde ve sûretten mürekkep olur. Bu da tabii 

cisimdir. Eğer tabi cisim olmazsa, cisimlere onları tedbir ve tasarruf için bitişen 

bir şey olursa o, insanî nefs veya felekî nefstir. Eğer tedbir ve tasarruf ile cisme 

bitişen bir şey olmazsa, akıldır. Fakat aklın cisimlere taalluku tesir yoluyladır. 

Nefse gelince onun cisimlere taalluku tedbir ve tesir iledir. Bazen müdebbir 

olur, bazen müessir olur. Göz değmesinde (isabet-i ayn) olduğu gibi. O halde 

Ebherî’ye göre cevher bu beş kısım yani madde(heyûlâ), sûret, cisim, nefs ve 

akıl için cins değildir. Eğer cins olsaydı, cins ve fasıldan mürekkep şeyler onun 

altında dâhil olurdu ki böyle değildir. Çünkü nefs, bunlardan mürekkep değildir. 

                                                        
201 Meybudî, a.g.e., s. 95-96. 
202 Meybudî, a.g.e., s. 96. 
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O, mâhiyeti basit halde akleder ve mürekkep olmaz. Aksi halde basit mâhiyetin 

kısımlara bölünmesi gerekirdi ki bu çelişkidir.203                           

Ebherî’ye göre araz dokuz kısımdan oluşmaktadır. Bunlar kem (nicelik), 

keyf (nitelik), eyn (yer), zaman (meta), izafe (bağıntı), mülk (mülkiyet), va’z 

(konum), etken (fiil), infial (edilgi)dir. Meybudî eserinde Ebherî’nin bahsettiği 

bu arazları ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Ancak bu arazın kısımları, 

mantığın konusuna dâhil olduğu için burada kısaca ele alınacaktır.  

   1)Nicelik (kem): Ebherî niceliği “eşitliği ve eşitsizliği zâtında kabul 

eden” şeklinde tanımlamaktadır. Meybudî, bu tarifte devr olduğunun 

söylendiğini belirtmektedir. Çünkü eşitlik, nicelikte birleşiktir. Muttasıl nicelik 

ise “farz edilen cüzleri arasında müşterek haddi olan şey”dir. Muttasıl nicelik de 

kendi içinde iki kısma ayrılmaktadır. Zâtında bütün olan muttasıl nicelik, 

çizgi(hat), yüzey (sath), ve cism-i talimi gibi ve zâtında bütün olmayan muttasıl 

nicelik, zaman gibi. Bu yüzden nicelik “zâtında bölmeyi kabul eden şey” olarak 

tanımlanmalıdır. Bu tanımla nicelikte cüzleri farz etmek mümkün olmaktadır. 

Ebherî niceliği munfasıl ve muttasıl olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. 

Meybudî ise munfasıl niceliği “bölünmüş cüzleri arasında ortak sınır (hadd-i 

müşterek) olmayan” şeklinde tanımlamaktır. Ortak sınırdan kastedilen ise iki 

cüze nispeti tek bir nispet gibi olandır. Çizginin cüzüne kıyasla nokta gibi ki, iki 

cüzden birine son itibar olunduğunda diğer cüze de son itibar olunması 

mümkündür. Eğer başlangıç itibar olunursa diğer cüze de başlangıç itibar 

olunması mümkündür. İki cüz’e nispeti eşit şekilde olmak üzere onlardan hiç 

birisine mahsus değildir. Hadd-i satha kıyasla çizgi ve hadd-i cisme kıyasla 

yüzey ve hadd-i zamana kıyasla ân gibi. Munfasıl niceliğe örnek olarak sayı 

verilmektedir. Muttasıl nicelik ise “farz edilen cüzleri arasında müşterek haddi 

olan şey”dir. Muttasıl nicelik kendi içinde iki kısma ayrılmaktadır. Zâtında 

bütün olan muttasıl nicelik, çizgi(hat), yüzey (sath), ve talimi cisim gibi ve 

zaman gibi zâtında bütün olmayan muttasıl nicelik. 204       

                                                        
203 Meybudî, a.g.e., s. 95-96. 
204 Meybudî, a.g.e., s. 96-97. 
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     2)Nitelik (keyf): Ebherî’ye göre nitelik; zâtında, bölünmeyi gerektiren 

nitelik hariç, bölünmeyi ve nispeti gerektirenler hariç, nispeti gerektirmeyen 

şeydeki heyettir. Nitelik dört kısma ayrılmaktadır. 

     a) Keyfiyat-ı mahsûse (Duyusal nitelikler): Beş duyudan birisiyle 

idrak olunan niteliktir. Bu ya râhise (yerleşmiş olan)dir; baldaki tatlılık ve deniz 

suyundaki tuzluluk gibi. Bu infi’aliyyât olarak isimlendirilir. Ya da gayr-ı râhise 

(yerleşmemiş olan)dir. Utanmadaki kızarıklık ve korkmadaki sarılık gibi. Bu da 

infi’alât olarak isimlendirilir.  

     b) Keyfiyat-ı nefsâniyye (Nefsanî nitelikler): Hayvani nefislerin 

zâtlarına mahsus olan niteliktir. Bu nitelik cisimler arasında hayvanda olur, bitki 

ve cansız varlıklarda olmaz. Vâcib ve mücerred olanların dışındakilerin bir 

kısmında bulunması mümteni değildir. Nefsanî keyfiyetler mutlaka nefislerin 

zâtlarıyladır. 

     c) Keyfiyat-ı isti’dadiyye (Potansiyel nitelik): Yani istidad cinsinden 

olan niteliktir. İstidad def ve infial yönünden şiddetli olursa, kuvvet olarak 

isimlendirilir. Sağlamlık gibi. Ya da infial yönünde şiddetli olursa,  zayıflık 

olarak isimlendirilir. Yumuşaklık gibi. 

     d) Keyfiyat-ı Mahsuse (Niceliğe özel nitelik): Muttasıl ve munfasıl 

niceliğe özel niteliktir. Yüzey bakımından üçgen ve dörtgen gibi. Adet 

bakımından eş ve fert olma gibi.205  

     3) Eyn (Yer): Mekânda şeyin husulü sebebiyle hâsıl olan 

durumdur.206 

     4) Meta (Zaman): Şeyin zamanda ya da ân’da husulü sebebiyle hâsıl 

olan durumdur.207 

     5) İzafet (Nispet): Babalık ve oğulluk gibi tekrar eden nispet 

durumudur. Bazıları nispet, nispet sebebiyle hâsıl olan demektir.208  

                                                        
205 Meybudî, a.g.e., s. 97-99. 
206 Meybudî, a.g.e., s. 99. 
207 Aynı yer. 
208 Aynı yer. 
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      6) Mülk (Mülkiyet): Kuşattığı şey sebebiyle ve onun intikalinin 

intikal etmesiyle şeyde hâsıl olan durumdur.209  

      7) Vaz’ (Konum): Cüzlerinin bir kısmının diğer kısmına nispeti 

sebebiyle ve (şeyin) harici durumlara nispeti sebebiyle şeyde hâsıl olan bir 

heyettir. Ayakta durma ve oturma gibi. Meybudî burada bir kısmının diğer 

kısımlara nispeti sebebiyle şeyin bulunduğu hal üzerine ıtlak olunabildiğini ifade 

etmektedir.210 

      8) Fiil: Gayrıda (diğerine yaptığı) tesir sebebiyle şeyde hâsıl olan 

durumdur. Kesme devam ettiği sürece kesen gibi.211  

      9) İnfial: Başka bir şeyden aldığı tesir sebebiyle şeyde hâsıl olan 

durumdur. Isıtma sürdükçe ısınan gibi. Açıktır ki fiil ve infial tesir ve teessürün 

kendisidir. Yoksa tesir ve teessür (etki ve etkilenme) sebebiyle şeyde ârız olan 

durum değildir. Fiil ve infial sürekli olmayan bir durumdur. Fiil ve infial 

yenilenme ve sona ermeye delalet etmektedir. Süreklilik niteliğe dâhil olup, fiil 

ve infialin dışındadır.212 

B. ZORUNLU VARLIK VE SIFATLARI 

İslâm felsefesinde varlık konusunun en temel noktalarından birisini 

varlığın zorunlu ve mümkün şeklindeki ayrımı oluşturmaktadır. Özellikle Fârâbî 

ve İbn Sînâ gibi filozofların ontolojisinin temelini oluşturan varlık mâhiyet 

ayrımından sonra varlığın zorunlu (vâcib) ve mümkün varlık şeklindeki ayrımı 

gelmektedir. Zorunlu (vâcib) varlık “varlığı kendinden olan, var olmak için 

başkasına muhtaç olmayan213, özü varoluşunu içeren, kendi kendisiyle var olup, 

varlığını kendi dışında bir güce borçlu olmayan, zorunlulukla var olan varlık”214 

şeklinde tanımlanmaktadır. Mümkün ise “varlığı ve yokluğu için başka bir şeye 

ihtiyaç duyan215, varlığı da yokluğu da zâtının gereği olmayan ve zâtına nispetle 

                                                        
209 Aynı yer. 
210 Meybudî, a.g.e., s. 99-100.  
211 Meybudî, a.g.e., s. 100. 
212 Aynı yer. 
213 Seyyid Şerif Cürcânî, et-Ta’rifât, İstanbul 1283, s. 169. 
214 Mehmet Vural, a,g,e., s. 367. 
215 Seyyid Şerif Cürcânî, a.g.e., s. 156. 
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varlığı ile yokluğu eşit bulunan”216 varlıktır. “Zâtının, yokluğunu gerektirdiği 

varlık”217 da mümteni’ olarak isimlendirilmektedir. Filozoflar bu ayrımda 

zorunlu varlık olarak Vâcibu’l Vücud olan Allah’ı, mümkün varlık ile de 

Allah’ın dışındaki tüm varlıkları kastetmektedirler. Ancak buradaki zorunluluk 

kavramı da kendi içerisinde iki kısma ayrılmaktadır.  Eğer zorunluluk, Allah’ın 

zatının yokluğunun muhal olması gibi, kendinden dolayı olursa, zâtı bakımından 

zorunlu (vâcib li-zâtihî) olarak isimlendirilir. Zâtı bakımından zorunlu olan, 

ezelî ve ebedîdir, madde ve sûretten meydana gelmiş değildir. Çünkü 

parçalardan meydana gelen var olmak için bu parçalara muhtaç olacağından 

zorunlu değil mümkün olur. Eğer zorunluluk, Allah’ın sıfatlarının yokluğunun 

muhal oluşu gibi, kendinden değil de başkasından dolayı ise bu başkasıyla 

zorunlu (vâcib li-gayrihî) olarak isimlendirilir.218   

İbn Sînâ’ya zorunluyu “olmaması mümteni ve imkânsız (muhal) olan”, 

mümkünü “olması veya olmaması imkânsız olmayan ya da olması veya 

olmaması zorunlu olmayan”, mümteniyi ise “olması mümkün olmayan veya 

olmaması zorunlu olan” şeklinde tanımlamaktadır.219 O’na göre, gerçek (hak) 

olan Zorunlu Varlık’tır ve onun dışındaki şeylerin mâhiyetleri varlığı hak 

edemez. Bunlar hem kendilerine hem de Zorunlu Varlık’a izafetleri kesildiğinde 

yokluğu hak etmektedirler. Bu yüzden onlar, Zorunlu Varlık sayesinde gerçek 

ve O’nun zâtına kıyasla mevcuttur. Dolayısıyla O’nun zâtının dışındaki her şey 

yok olucudur. O halde gerçek olmaya en layık olan, Zorunlu Varlık’tır.220 Zâtı 

bakımından zorunlu olanın illeti yoktur ve O, bütün yönlerden zorunludur. 

Varlığının başka bir varlığa denk olması ve varlığının hakikatinin herhangi bir 

yönden müşterek olması imkânsızdır. O, ne çokluktan oluşmuş ne göreli ne de 

değişkendir.221 İbn Sînâ bir varlığın mümkün olmasının, onun zihnî gerçekliğine 

yani mâhiyetine karşılık geldiğini söylemektedir. Ancak bu varlığın zihinde 

bulunması, onun dış dünyada bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Mümteni 

varlığın ise ne dış dünyada ne de zihinde varlığından söz edilemez. O halde bir 

şeyin mevcud olması onun zorunlu olması anlamına gelmektedir. Ancak bu 

                                                        
216 İlyas Üzüm, “Hüküm”, DİA, cilt: 18, İstanbul 1998, s. 466. 
217 Seyyid Şerif Cürcânî, a.g.e., s. 156. 
218 İlyas Üzüm, a.g.md., s. 465-466. 
219 İbn Sînâ, Metafizik I, s. 34. 
220 İbn Sînâ, Metafizik II, s.101-102. 
221 İbn Sînâ, Metafizik I, s. 36. 
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zorunluluk mantıksal bir zorunluluğun ötesinde ontolojik bir zorunluluk ifade 

etmektedir.222 

Meybudî de Hidâyetü’l-Hikme şerhinde Zorunlu Varlık’ı; O’nun ispat 

edilmesi, bir olması, varlığının ve zorunluluğunun niteliği ile ilim, irâde, 

cömertlik gibi sıfatları çerçevesinde ele alıp incelemektedir. 

B.1. ZORUNLU VARLIĞIN İSPATI 

İslâm düşüncesinde Zorunlu Varlık’ın ispatı için çeşitli delillere 

başvurulmuştur. Bu konuda Farabi, öncelikle sebeplilik ilkesinden yola çıkılarak 

Zorunlu Varlık’ı ispata çalışmaktadır. Buna göre âlemde var olan her şeyin bir 

sebebi vardır. Bu sebepler zincirinin sonsuza kadar gitmesi imkânsız 

olduğundan bunun bir ilk sebepte sona ermesi gerekmektedir. Bu ilk sebebin 

varlığı ve özü birbirinden ayrı değildir ve var olmak için başka bir şeye muhtaç 

değildir. O, aynı zamanda sebeplerin sebebi olan Yüce Allah’tır. Farabi’nin 

Zorunlu Varlık’ı ispat için kullandığı delillerden biri de hareket delilidir. 

Hareket ve hareketli olan her şeye bu hareketi veren bir muharrik vardır. Bir 

hareketi doğuran başka bir aracı muharrik bulunsa bile bunların bir muharrikte 

son bulunması zorunludur. İşte bu muharrik sebep de Yüce Allah’tır. Fârâbî 

zorunlu varlık ve mümkün varlık ayrımından yola çıkarak da Zorunlu Varlık’ı 

ispata çalışmaktadır.223 “Varlığı Vâcib ve Mümkün diye ayırarak Allah’ı 

ispatlama” olarak da isimlendirilen bu delilde Farabi, zorunluluğu Allah’a ait, 

mümkün ve zorunsuzluğu da Allah’ın dışındaki varlıklara ait görerek 

çoğunlukla ikinciden hareketle birincinin varlığının ispatına çalışmaktadır.   

Farabi’nin kullandığı bu delil İbn Sînâ tarafından da benimsenmiş ve 

kullanılmıştır.224  

İbn Sînâ zorunlu varlığın varlığını, varlık felsefesinin hareket noktası 

olan varlık mâhiyet ayrımından yola çıkarak ispat etmektedir. Buna göre 

mümkün varlıklarda varlık ve mâhiyet birbirinden ayrıdır ve bunlardan biri 

diğerinden önce veya diğerini tesir altına alacak fazla bir özelliğe de sahip 

                                                        
222 İlhan Kutluer, a.g.e., s.90.  
223 İ.Agâh Çubukçu, a.g.e., s. 28-30. 
224 Mehmet Bayrakdar, “Fârâbî ve İbn Sînâ’da Ontolojik Delil Üzerine”, İslâm Düşüncesi 
Yazıları içinde, Elis Yayınları, Ankara 2004, s. 69.  



 
 

68

değildir. Bu iki unsurdan biri diğerinden daha imtiyazlı olmadığı için bunların 

bir araya gelmesini sağlayacak başka bir varlığı ihtiyaç duymaktadırlar. Eğer bu 

varlıkta da varlık ve mâhiyetten birbirinden ayrı olursa, o da var olmak için 

başka bir varlığa muhtaç olacaktır ve bu böyle devam edecektir.225 Çünkü 

mümkün varlık, var olabilmek için varlığını yokluğuna tercih edecek bir sebebe 

ihtiyaç duymaktadır. Eğer bu sebep de mümkün olursa, mümkünler birbirine 

bağımlı olurlar. Bu durumda asla var olamazlar.226 O halde varlık tahlilinde 

başka bir ilke kabul edilmelidir. Bu ilke, varlık ve mâhiyet ayrımının kendisinde 

bulunmadığı, mâhiyeti varlığı ve varlığı mâhiyeti olan bir varlıktır. Böyle bir 

varlıkta varlık ve mâhiyet ayrımı olmadığı için varlık ondan ayrılmaz. Çünkü 

varlık, kendisidir. Varlığı kendisinden ayrı düşünülemediği için de varlığı 

zorunlu ve gerekli olmaktadır. Böyle bir varlığı kabul etmemek tüm varlıkları ve 

varlık âlemini kabul etmemek olur.227  

Ebherî, Zorunlu Varlığın, kendisi olması düşünüldüğünde yokluğu kabul 

eden olamayacağını söyleyerek buna şöyle bir delil getirmektedir: Eğer var 

olanlar içinde zâtı bakımından zorunlu bir varlık bulunmazsa, bütün var 

olanların varlığı anlamsız ve imkânsız olurdu. Çünkü mevcudât, bütünüyle 

mürekkep olanlardan meydana gelmiştir. O bütünün parçalarından her birisi, zâtı 

nedeniyle mümkündür. Meybudî de mümkün olanın, cüzlerinden her birisine 

muhtaç olduğunu ve mümküne muhtaç olan şeyin de mümkün olmasının daha 

evla olduğunu belirtmektedir. Mevcudâtın cüzlerinden her biri, zâtı nedeniyle 

mümkün olmasından dolayı harici bir nedene ihtiyaç duyar. Bunu bilmek 

apaçıktır, yani bu zaruri ve fıtri bir kıyastır. Dolayısıyla mümkün varlıkların 

dışında, onların varlığını anlamlı ve mümkün kılan, zât bakımından zorunlu bir 

varlığın bulunması zaruridir. Çünkü mümkün varlıklar var olmada kendilerinin 

var olmasını tercih edecek varlığı kendinden ve zorunlu olan bir müreccihe 

ihtiyaçları vardır. Bu durumda zorunlu varlığın yokluğunun düşünülmesi 

imkânsızdır.228                            

Meybudî, bütün mümkünlerin harici bir illete ihtiyacı olduğu hususunda 

Ebherî’nin ifadelerini açıklamaktadır. Ona göre illet, mümkünlerin toplamı 
                                                        
225 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 178. 
226 İbn Sînâ, er-Risâletu’l-Arşiyye, Risaleler içinde, s.46. 
227 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 163-164. 
228 Meybudî, a.g.e., s. 100-101. 
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olmadığı gibi onların bir parçası da değildir. Ayrıca bütünün illeti, parçalardan 

her birinin de illetidir. Çünkü her bir parça mümkündür ve bir illete muhtaçtır. 

Eğer bütüne illet olan her birisine illet olmazsa, bazı parçaların başka bir illetle 

muallel olması gerekirdi. Sonuçta ilk illet, bütünün hepsinin illeti olamaz ve 

sadece bir kısmının illeti olmuş olurdu. Bu da bütünün illetinin parçalardan her 

birinin illeti kabul edilmesine uygun olmaz. Bu takdirde bütünün illeti olan 

parçanın, aynı zamanda kendi kendisinin illeti olması gerekir ki bu imkânsızdır. 

Meybudî burada illet malûl ilişkisi hususunda bir tartışmaya daha yer 

vermektedir. Ona göre bütünün mümkün olması sonucundan, yine bütünün tek 

bir illete muhtaç olması gerekmez. Aksine bütünün ve parçaların birden fazla 

illete muhtaç olması ve birden fazla illetin de bütünü ve bütünün parçalarını icad 

eden olması mümkündür. Yine sonsuz mümkünler zincirinin bulunması ve 

ikincinin birinciye illet, üçüncünün ikinciye illet olması da mümkündür. Aynı 

şekilde, bütüne illet olanın, bütünün bir cüzünden olması da mümkündür. 

Bütünün parçalarından, son malûl hariç,  hepsi için illetlik ve malûllük söz 

konusudur. Ancak son malûl, tam malûldür. Onda illetlik bulunmaz. Meybudî, 

bu görüşün yanlışlığını ortaya koymak için Cürcani’nin Mevakıf Şerhi’nden, 

“var edici illet, tesir ve icad bakımından müstakildir” ifadesine yer vermektedir. 

Bütünün dışında, bütünü ve parçalarını var eden ve varlığı kendinden olan bir 

illetin olması gerekmektedir. Bu illetin yokluğu düşünülemez ve varlığı 

kendindendir. Şayet, bütün için hariçte bir illet olmazsa devir veya teselsül 

ortaya çıkar. Sonuç olarak bir şeyin mümkün olduğunu düşündükten sonra illete 

muhtaç olduğunu tasdik etmek apaçıktır. Mümkünün varlığının anlamlı olması 

için ise hiçbir illete ihtiyaç duymayan zorunlu bir varlığı olmasını akıl gerekli 

kılmaktadır.229  

Meybudî bu açıklamalarını İbn Sînâ tarafından yapılan açıklamalara 

uygun bir tarzda yapmaktadır. Çünkü İbn Sînâ’ya göre bir bütünü meydana 

getiren illet, bütünün parçalarının dışında olan bir illettir. Bu sebep hem bütünü 

oluşturan parçalardan her birinin hem de bütünün illetidir. Aksi durumda 

parçalar, illete muhtaç olmaz ve dolayısıyla bu parçalardan oluşan bütün de 

illetsiz olurdu. Parçalardan sadece bir kısmının illeti olup diğerlerinin illeti 

olmayan şeye de “bütünün illeti” denilemez. İllet ve malûllerden meydana gelen 

                                                        
229 Meybudî, a.g.e., s. 100-101 
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bir bütünün başında da başka bir illetin eseri olmayan zât bakımından zorunlu 

bir illetin bulunması gerekmektedir. O halde İbn Sînâ’ya göre, mümkünü ve 

mümkünler bütününü var eden illet, hem bu bütünün parçalarının hem de 

bütünün illetidir ve bu illetin kendisi de başka bir illetin malûlü değildir. Bundan 

dolayı o, bu illetler ve malûller zincirinin kaynağını teşkil etmektedir230.  

B.2. ZORUNLU VARLIĞIN VARLIĞININ HAKİKATİ İLE AYNI 

OLMASI 

İslâm felsefesinin en önemli meselelerinden birisi olan varlık mâhiyet 

ayrımı ilk defa Fârâbî tarafından ortaya konulmuştur. Fârâbî somut nesnelerin 

varlık ve mâhiyetlerinin birbirinden ayrı olduğunu ifade etmektedir. Ona göre 

mâhiyet ne vücudun aynıdır ne de varlığa kurucu bir unsur olarak dâhildir. 

Vücudun dışarıdan mâhiyete arız olması gerekmektedir. Mâhiyet kendisine araz 

olan varlığın sebebi olamaz. Bir şeyin vücudunun bizzât kendi mâhiyeti olması 

durumu dışında vücud, mâhiyetin lazımı olamaz. Varlık, bir güç ve unsur değil 

ayrılmaz bir nitelik ve arazdır. Mâhiyete mâhiyetin gereği olarak katılan bir şey 

olmadığı gibi mâhiyete sonradan katılan bir şey de değildir. Aksi halde var 

olduktan sonra varlık kendisine gerekli olurdu. Bu durumda da kendinden önce 

var olmuş olurdu. Varlık ve mâhiyetin birbirinden ayrı olduğu varlıklarda, 

mâhiyet asla varlığı gerektirmeyeceğinden bu mâhiyetlere varlıklarının dışarıdan 

verilmesi gerekmektedir. Mâhiyetlere varlık verenin de somut nesnelerin 

varlıklarını kendisinden aldıkları ve kendisinde varlık mâhiyet ayrımının 

olmadığı bir varlık olması gerekmektedir. Aksi halde somut varlıkların nasıl var 

olduklarını açıklamak mümkün olmaz. Varlıkları bu şekilde iki kısma ayıran 

Fârâbî, kendisinde varlık ve mâhiyet ayrımının söz konusu olduğu varlıklara 

mümkün varlıklar, kendisinde varlık ve mâhiyet ayrımının söz konusu olmadığı 

varlığa da Zorunlu Varlık adını vermektedir. Zorunlu Varlık’ın varlık ve 

mâhiyeti aynı şeydir ve buna da O’nun inniyeti ve hakikati denilmektedir.231  

İbn Sînâ, Fârâbî tarafından ortaya konulan varlık mâhiyet ayrımını 

ontolojisinin temeli haline getirmiştir. Bu ayrım kendisine özellikle yaratıcı ile 

                                                        
230 Fahrettin Olguner, Üç Türk-İslâm Mütefekkiri İbn Sînâ-Fahreddin Râzî-Nasîreddin Tûsî 
Düşüncesinde Varoluş, Ötüken Yayınları, İstanbul 2001, s.78-79. 
231 Tahsin Görgün, “Mâhiyet”, DİA, Ankara 2003, c. 27, s. 336; Hüseyin Atay, a.g.e., s. 77-79.  



 
 

71

yaratanı ayırma ve bunlar arasındaki ilişkiyi açıklama hususunda önemli bir 

zemin hazırlamıştır.232 İbn Sînâ mâhiyetin ne olduğu hususunda öncelikle 

felsefe ve mantık bakımından mâhiyetin tanımını yapmaktadır. Buna göre 

mantıkta mâhiyet “o nedir?” sorusunun cevabıdır ve her şeyin bir mâhiyeti 

bulunmaktadır. Mâhiyet basit bir şeyin mâhiyeti olduğunda mürekkeb (bileşik) 

olmadığı için bunun tarifi imkânsızdır. Eğer mâhiyet mürekkeb ise, mantıkta 

cins ve fasıl denilen cüzlerin birleşmesinden meydana gelmiş olur ki İbn Sînâ 

bunlara mâhiyetin sebepleri demektedir. Felsefi açıdan mâhiyet, dış dünyadaki 

fertleri oluşturan, bu fertlere varlıklarını ve sahip oldukları özelliklerini veren ve 

bu varlıkların bütününü oluşturan cüzlerin tamamıdır. Mesela insan dediğimizde 

mantık bakımından onun “düşünen bir canlı” olması mâhiyetini teşkil 

etmektedir. Ancak insan, dış dünyada sadece bu mâhiyetiyle değil bir ferd ve 

hüviyet olarak bulunmaktadır. Onun varlığını diğerlerinden ayıran, bir ferd 

olmasını sağlayan unsurların her biri mâhiyetinden bir cüz olmakta ve bunların 

bir araya gelmesiyle insan var olmaktadır. İbn Sînâ’ya göre kendisinde varlık ve 

mâhiyetin ayrı olduğu mümkün varlıklarda, varlık ve mâhiyetin bir araya 

gelmesinde bunlardan birinin diğerine önceliği söz konusu değildir. İkisinin bir 

arada ve ani olarak birleşmesinden mümkün varlık meydana gelmektedir. 

Kendisinde varlık mâhiyet ayrımının olmadığı tek varlık, zâtı bakımından var 

olan ve mümkünlere varlıklarını veren Zorunlu Varlık’tır.233 

Meybudî, bu konuda varlık mâhiyet ayrımının mevcutlarla ilişkisi 

hususunda üç farklı görüş açıklamakta ve bu üç farklı görüşü üç derece 

(mertebe) olarak zikretmektedir. Birinci görüş en aşağı derece olup mümkün 

mevcutlardaki varlık mâhiyet (zât) ayrımıdır. Ona göre her mümkün mevcudun 

bir mâhiyeti (zâtı), mâhiyetinden başka varlığı ve bu ikisinden başka var edeni 

vardır. Böylece mevcudun mâhiyetine bakılıp, onu var edeni dikkate alınmasa 

bile nefsü’l emirde vücudu kendinden ayırmak mümkündür. Ayrıca var olan 

mümkünün varlık mâhiyet ayrımını tasavvur etmek de şüphesiz mümkündür. 

Meybudî’ye göre birinci görüş herkes tarafından kabul edilen ve meşhur olan bir 

görüştür. İkinci görüş, orta derece olup zorunlu varlıktaki varlık mâhiyet 

ayrımını ihtiva etmektedir. Meybudî’ye göre bu görüşü savunanlar 

                                                        
232 Tahsin Görgün, a.g.md., s. 337. 
233 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 82-84. 
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kelamcılardır. Buna göre zorunlu varlığın varlığı mâhiyetinden (zâtından) 

gayrıdır ancak zâtı varlığını kesin olarak gerektirir. Dolayısıyla fiili olarak bu 

zâttan vücudunu ayırmak muhaldir. Bu mevcudun zâtı ve zâtına mugayir vücudu 

vardır. Zâtına nazarla zâtının ve varlığının ayrılması imkânsızdır. Ancak zâtının 

ve varlığının ayrılığını tasavvur etmek mümkündür. Üçüncü görüş, Meybudî 

tarafından en yüce derece olarak nitelendirilmekte ve filozofların görüşü olarak 

ifade edilmektedir. Onlara göre zorunlu varlık için varlık mâhiyet ayrımı söz 

konusu değildir. Zorunlu varlığın zâtından başka bir vücudu yoktur. Hatta 

varlığının zâtından ayrılmasının tasavvuru dahi mümkün değildir. Dolayısıyla 

zorunlu varlığın varlık ile mâhiyeti bir olup sırf varlıktır.234  

Meybudî, bu üç görüş ve derece ile ilgili olarak daha fazla açıklama 

yapmak için ışık örneğini vermektedir. Ona göre birinci mertebe, ışığı 

başkasından almak sûretiyle aydınlatan cisimlerdir. Işığı güneşten almak 

sûretiyle aydınlatan dünya buna örnektir. Bu örnekte ışık veren olarak dünya, 

ışık verenden başka bizzât ışık ve o ışığı sağlayan güneş bulunmaktadır. İkinci 

mertebe, ışığı zâtından olandır ki, bu da güneştir. Güneşin ışığı kendisinden 

gayrı olmakla birlikte güneşin zâtı ışığı gerektirir ve o ışığın ondan ayrılması 

mümkün değildir. Üçüncü mertebe ise, ışığın bizzât zâtı olup güneşin ışığının 

bizzât kendisi buna örnektir. O ışık zâtı nedeniyle ışık verendir, zâtı üzere zaid 

değildir. Bir şeyin ışık verici olmasında tasavvur edilen eşyanın en kuvvetlisi ve 

en yücesi ışığın bizzât kendisini ifade eden bu kısımdır.235  

Meybudî’nin de yukarıda zikrettiği gibi Zorunlu Varlık’ta varlık ve 

mâhiyet ayrımının olup olmadığı hususunda filozoflarla kelamcılar farklı 

görüşler ileri sürmektedir. Kelamcıların çoğunluğuna göre varlık bir, aynı ve 

bölünmez ise ve mümkünlerin varlığı ile Tanrı’nın varlığı, varlık olma 

bakımından, müşterek ve varlık olma bakımından hepsi eşit ise, bu durumda 

nasıl mümkünlerin varlığı, mâhiyetlerine ilave ise Tanrı’da da durum aynıdır. 

O’nun varlığı da mâhiyetinin bir arazı, bir sıfatı fakat hakiki bir sıfatıdır. Buna 

karşın filozoflar kelamcıların aksine Tanrı’da varlık ve mâhiyet ayrımının 

olmadığını savunmaktadırlar. Onlara göre Allah’ta varlık, hakikat ve mâhiyet bir 

                                                        
234 Meybudî, a.g.e., s. 101-102. 
235 Meybudî, a.g.e., s. 102. 
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ve aynıdır.236 Aksi takdirde filozoflar açısından Allah’ın zâtında çokluk 

gerekecektir, hâlbuki onlar herhangi bir şekilde çokluğa yol açmaması için, 

O’nda varlık ve mâhiyet ayrımına gitmezler.  

Fârâbî mümkün varlıklarda varlığın mâhiyetten ayrı olduğunu bundan 

dolayı da Zorunlu Varlığa yani varlığı ve mâhiyeti aynı olan varlığa isnadının 

gerektiğini söylemektedir. Eğer varlık ve mâhiyetin birbirinden ayrı olduğu 

mümkün varlıklarda bunları bir araya getirecek yani bunlara varlık verecek bir 

varlık olmazsa mümkün, kendi varlığını kendisi verecektir. Dolayısıyla kendi 

varlığının sebebi olacaktır. Ancak bu imkânsız olduğundan mümkünlerin 

varlığının kendisinde varlık ve mâhiyet ayrımının olmadığı bir varlıktan gelmesi 

zorunlu olmaktadır.237  

İbn Sînâ da İlk olanın bir mâhiyetinin olmadığını, sadece varlığının 

(inniyet) olduğunu söylemektedir. Ona göre Zorunlu Varlık’ta bir terkibe yol 

açacak bir sıfatın olması mümkün değildir. Eğer O’nun bir mâhiyeti bulunacak 

olursa, bu mâhiyet Zorunlu Varlık olacaktır. Dolayısıyla bu mâhiyetin 

hakikatinden başka bir anlamı bulunacaktır ve bu anlam zorunlu varlık olacaktır. 

Mesela insan olmayı mâhiyet olarak kabul ettiğimizde, onun insan olması ile 

zorunlu varlık olması birbirinden farklı olacaktır. Bu durumda da “varlığın 

zorunluluğu” sözünün bir anlamı olur veya olmaz. O, bütün hakikatlerin ilkesi 

olduğu için ikinci durum imkânsızdır. Onun o mâhiyetten başka hakikatinin 

olması durumunda da, o mâhiyete taalluk etmeden varlığı zorunlu olamaz. Yani 

kendisinde olmayan bir şeyle zorunlu varlık olması söz konusu olur ki bu 

durumda da zorunlu varlık olamaz. Var olan bir şeyle zorunlu olduğu için, Onun 

zâtına bakıldığında, zorunlu olmamaktadır. Zorunlu varlık mutlak olarak ele 

alındığında da bu imkânsızdır. Mâhiyete eklenen bir şey olarak ele alındığında 

ise, hem bu mâhiyet mutlak olarak zorunlu varlık değildir hem de zorunlu 

varlık, mâhiyetin mutlak olarak ilişeni değildir. Çünkü bütün vakitlerde zorunlu 

değildir. Hâlbuki zorunlu varlık bütün vakitlerde zorunludur.  O halde varlığın 

bu yönden mâhiyetin veya başka bir şeyin malûlü olduğu söylenebilir. Ancak 

zorunluluk bir şeyin malûlü olamaz. Dolayısıyla zorunlu varlık bu mâhiyet 

olmadan da zorunlu varlık olarak gerçekleşebilir. Bu mâhiyet de ancak zorunlu 

                                                        
236 Fahrettin Olguner, a.g.e., s. 99-100. 
237 İbrahim Hakkı Aydın, a.g.e., s. 69-70. 
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varlığa ilişen bir şey olarak kalır. Eğer zorunlu varlık bu mâhiyet olmada da 

zorunlu olabiliyorsa, bu mâhiyet zorunlu varlığın değil ona ilişen başka bir şeyin 

mâhiyeti olur ki bu da çelişkidir. O halde zorunlu varlığın, zorunlu varlık 

olmaktan başka mâhiyeti bulunmamaktadır. Bu da inniyettir.238  

Fahreddin er-Râzî filozofların Zorunlu Varlık’ta varlık mâhiyet ayrımına 

gitmeyip O’nun inniyetinin varlığının aynı olduğunu kabul etmelerini 

eleştirmektedir. Razi’ye göre İbn Sînâ, Allah’ın var olmada, varlığının 

mümkünlerin varlığına eşit olduğunu ifade etmektedir. Ancak Allah’ın varlığı, 

mâhiyete arız değil, kendi kendine var olan bir varlıktır. Eğer zorunlu ve 

mümkün arasında varlık ortak ve zorunlu da mâhiyete zaid ve arız değil ise, 

bütün mümkünlerde bu şekilde olmalıdır. Eğer mümkünlerin mâhiyetine zaid ve 

arız ise, zorunluda da bu şekilde olmalıdır. Razi bu durumun ittifakla batıl 

olduğunu söyleyerek İbn Sînâ’yı tenkit etmektedir.239      

Varlık mâhiyet ayrımı hususunda, Zorunlu Varlık dışındaki mümkün 

varlıklarda, varlığın mâhiyete uruz ettiğini kabul eden filozoflar ve hem Zorunlu 

Varlık’ta hem de diğer varlıklarda varlığın mâhiyete zaid olduğuna inanan 

kelamcıların yaklaşımlarından farklı olarak Ebul Hasan Eşari hem Allah’ta hem 

de diğer varlıklarda varlık ve mâhiyetin zihinde ve dış dünyada aynı olduğu 

görüşünü benimsemektedir.240 Varlık mâhiyet ayrımını kabul etmeyen Eşari’ye 

göre her şeyin varlığı, zâtının ve mâhiyetinin aynısıdır. Bu zorunlu Varlık’ta da 

mümkün varlıklarda da böyledir.241      

Ebherî Zorunlu Varlığın varlığı ile hakikatinin aynı olduğu hususunda 

filozofları takip etmekte ve bunu çeşitli delillerle açıklamaktadır. Ona göre 

zorunlu varlığın varlığı mâhiyeti üzerine zaid olursa varlık olması bakımından 

başkasına muhtaç olurdu. Böylece kendi sebebiyle mümkün olurdu ve var 

olması için bir fâil gerekirdi. Bu fâil, zorunlu varlığın mâhiyeti (hakikati) veya 

mâhiyeti dışında başka bir varlık olurdu. Şayet mâhiyeti olursa, mâhiyetinin 

varlığından önce olması gerekirdi. Çünkü bir şeyi icad eden illetin, varlıkta 

                                                        
238 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 89-91. 
239 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 103. 
240 Şamil Öçal, “Mutlak Hakikat ve Diğerleri –Molla Câmi’de Tasavvuf Felsefesi-“ Tasavvuf 
Dergisi, yıl:1, sayı:1, Ağustos, Ankara 1999, s. 89.  
241 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 91.  
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malûlünden önce gelmesi gerekir. Bu durumda da kendi varlığından önce 

mâhiyeti var olmuş olur ki bu çelişkidir. Eğer fâil mâhiyetten başkası olursa,  

zorunlu varlığın başkasına muhtaç olması gerekir. Bu hal ise zorunlu varlık için 

imkânsızdır.242  

Meybudî, bu konuya ayırdığı faslın ilk kısmında zorunlu varlıkta varlık 

mâhiyet ayrımını kabul etmeyen filozofların görüşünün, en yüce derecedeki 

görüş olarak nitelemesine rağmen, burada bu ayrımın zihinsel olabileceğini 

ifade etmektedir. O’na göre Zorunlu Varlık’taki varlık mâhiyet ayrımı, dış 

dünyada geçerli olmayıp, bu ayrımın ancak zihni olarak tasavvuru mümkündür. 

Bu ayrımın zihni olarak tasavvuru ise zorunlu varlığın imkân ile 

nitelendirilmesini gerektirmez. İmkân ile nitelemek ancak dış dünyada varlık 

mâhiyet ayrımı söz konusu olduğunda geçerlidir.243  Meybudî bu ifadeleriyle 

sanki kelamcılar ile filozofların görüşlerini uzlaştırmak ister gibidir.  

Meybudî, daha sonra, muhakkikler244 olarak nitelediği vahdet-i vücud 

felsefesini savunan mutasavvıfların görüşlerine kısaca değinmektedir. Ona göre 

muhakkikler varlığın birliğini savunmakta varlığın eşyanın hakikatinin aynısı 

olduğunu ve var olanlar arasındaki ayrım ve çoğalmanın taayyün ve kayıtla 

itibari olduğunu söylemektedirler.245  

B.3. VARLIĞIN ZORUNLULUĞU VE TEAYYÜNÜ 

KENDİ ZÂTININ AYNISIDIR 

İbn Sînâ Zorunlu Varlığın teayyününün zâtının aynı olması hususunu ne 

şekilde olursa olsun bir sebebinin olmadığı ve olmayacağından hareketle 

açıklamaktadır. Buna göre Zorunlu Varlık’ın teayyünü ya kendisinin zorunlu 

olmasından veya başka bir şeydendir. Birinci durumda O’ndan başka bir zorunlu 

varlık yoktur. İkinci durum söz konusu olduğunda ise O’nun varlığı 

teayyününün lazımı, arazı vb. bir halle, başka bir mâhiyetin lazımı, arazı, sıfatı 

vb. olur. Bu durumda da zorunlu Varlık’ın bir illetinin olması söz konusu 

olmaktadır ki bu imkânsızdır. Ona göre, Zorunlu Varlık’a ait kavramlar ayrı ayrı 
                                                        
242 Meybudî, a.g.e., s. 103.  
243 Aynı yer. 
244 Akkirmânî bunları “tâife-i vücudiyye”nin görüşleri olarak açıklamaktadır. Bkz. Ömer Faruk 
Altıparmak, a.g.e., s. 210. 
245 Meybudî, a.g.e., s. 103. 
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kabul edilmeleri durumunda, bunlar arasında bir illet malûl münasebeti 

doğuracak, buradan öncelik sonralık durumuna varıp, Zorunlu Varlık için bir 

illetinin olması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla Tanrı’nın teayyünü de 

O’nun varlığına ikinci veya sonraki kademelerde ulaşacak lazım, araz vb. 

bağlarla bağlı ve O’nun aynı olmayan başka kavramlarla ortaya çıkamaz. İbn 

Sînâ için Tanrı, her türlü illet malûl münasebetinin ötesindedir ve O’na ait 

kavramlardan biri diğerinden ayrı değildir. O’nun teayyünü de kendisine zaid bir 

kavramın neticesi değildir. O’nu diğer varlıklardan ayıran şey kendisi ve 

kendisinin “Zorunlu Varlık” olmasıdır.246  Her varlığı diğerlerin ayıran ve 

kendisine bir ayniyet ve hüviyet kazandıran bir vasıf vardır. Zorunlu Varlığın 

inniyetini ve ayniyetini tayin eden ve O’nun varlığı ile özdeşen vasıf da 

zorunluluktur. O, bu sıfatla özdeşerek ayniyet ve ferdiyet kazanmaktadır.247     

Ebherî bu fasılda önceki fasılla bağlantılı olarak zorunlu varlığın 

“zorunluluk (vücub) ve teayyünü” nün de  zâtının aynısı olduğunu 

açıklamaktadır. Öncelikle zorunluluk kavramını ele almaktadır. Ona göre 

zorunluluk zorunlu varlığın mâhiyetine bir ilave olursa zorunlu varlık kendisi 

sebebiyle malûl hale gelir. İlletin varlığının malûlden önce gelmesinin 

gerekliliği sebebiyle zorunluluk (vücub), zorunlu varlıktan önce gelmiş olurdu 

ki bu imkânsızdır. Dolayısıyla zorunluluk (vücub) zâtı sebebiyledir. İkincisi yani 

teayyününün zâtının aynı olması konusuna gelince; zorunlu varlığın teayyünü 

hakikati üzerine zait olsaydı, aynı şekilde teayyünü zâtının malûlü olurdu. Bu 

durumda zorunlu varlığın zâtı teayyününden önce var olurdu ki bu imkânsızdır. 

Meybudî öncelikle, zorunlu varlığın zorunluluğunun ve teayyününün onun 

zâtının aynı olduğu hususunda gelebilecek bir itirazı dile getirmektedir. Sıfat ve 

mevsufun birbirinden farklı olduğunun bilinmesiyle birlikte bir şeyin sıfatının 

hakikatinin aynı olduğu nasıl tasavvur edilebilir? Bu soruya cevaben Meybudî 

filozofların Zorunlu Varlık’ın zâtının zât ve sıfat birlikteliğini içerdiğini 

söylediklerini zikretmektedir. Ona göre filozoflar, ilim ve kudret gibi sıfatların 

zorunlu varlığın gayrı olmayıp zâtının aynısı olduğunu söylemektedir. Dış 

dünyada mevcutların hepsini varlığa getiren zorunlu varlığın zâtıdır. Dolayısıyla 

zorunlu varlık ilim veya kudret gibi sıfatları sebebiyle müessir olmayıp zâtı 

                                                        
246 Fahrettin Olguner, a.g.e., s. 86, 88-89. 
247 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 175. 
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sebebiyle müessirdir. Ancak Zorunlu Varlık dışındaki varlıklarda durum böyle 

değildir. Meybudî, filozofların bu görüşleri ile Zorunlu Varlık’ta sıfatları 

nefyettiklerini ve bütün sıfatları zorunlu varlığın hakikati ile birleştirdiklerini 

söylemektedir. Filozoflara göre ilim kudret gibi sıfatlar birer mefhum olup 

itibarîdir.248  

Meybudî burada filozofların sıfatlar hakkındaki görüşlerini belirtmekte 

ancak bu konu hakkında kendi görüşüne yer vermemektedir. Meybudî’nin de 

ifade ettiği gibi filozoflar, Allah’ın zâtı ile sıfatları arasında bir ayrım yapmazlar. 

Onlar, Zorunlu Varlık (vâcibu’l-vücûd), İlk Varlık (el-mevcûdü’l-evvel), ilk 

sebep (el-illetü’l-ûlâ), hayat sahibi (hayy) gibi felsefî terminoloji içerisinde yer 

alan sıfatları Zorunlu Varlık’a isnat ederken; dinî terminolojide yer alan sübutî 

sıfatları tevil ederek zâta indirgemektedirler. Filozofların böyle bir yöntem 

izlemelerinin sebebi, sıfatların çokluğunun Allah’ın birliği ilkesine ters 

düşmemesi içindir.249 Nitekim İbn Sînâ Allah’ın sıfatları konusunu ele alırken 

sıfatların, olumlu, olumsuz ve bu ikisinin bileşimi olmak üzere üç türlü 

olduğunu söylemektedir. Sıfatlar bu şekilde ele alındığında sıfatların çokluğu 

Allah’ın birliğine zarar vermemekte ve varlığın zorunlu olmasıyla da 

çelişmemektedir. Mesele Allah’ın “kıdem (ezelî olması)” olumsuz bir sıfattır. 

Çünkü bu sıfatın anlamı, Allah için yokluğun, sebebliliğin ve O’ndan önce bir 

ilk’in bulunmamasıdır. Hâlık (yaratıcı), Bârî (var edici) ve Musavvir (şekil 

verici) gibi sıfatlar olumlu sıfatlardır. Murîd (isteyen) ve Kâdir (güçlü) olumlu 

ve olumsuzu birleştiren sıfatlardır. Çünkü bu sıfatlar yaratma ile birlikte ilim 

sıfatından meydana gelmiştir.250  

Sıfatlar konusunda Mutezili kelamcılar da, filozoflara benzer şekilde, 

Allah’ın zâtı dışında ezelî sıfatlar kabul etmenin O’nun zâtında bir çokluğa yol 

açacağını düşünmektedir. Bu yüzden Mutezile, Allah’ın sübutî sıfatlarını, O’nun 

zâtı ile özdeş kabul etmişlerdir.251 Mutezile dışında Ehl-i Sünnet kelâmcıları ise 

Allah’ın zâtı dışında ezelî sıfatlar kabul etmenin O’nun zâtında bir çokluğa yol 

                                                        
248 Meybudî, a.g.e., s. 103-104. 
249 Fatih Toktaş, İslâm Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yayınları, İstanbul 2004, s. 86-
87. 
250 İbn Sînâ, Er-Risâletü’l-‘Arşiyye, Risaleler içinde, s. 51. 
251 Mahmut Ay, a.g.e., s. 233; Fatih Toktaş, a.g.e., s. 85. 
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açacağını kabul etmezler. Bu yüzden de onlara göre sıfatlar Allah’ın zatının ne 

aynı ne de gayrıdır.252  

B.4. ZORUNLU VARLIĞIN BİRLİĞİ 

Zorunlu Varlık’ın birliği konusunda Fârâbî, O’nun varlığının diğer tüm 

varlıklardan ayrı olmasına ve bir benzerinin, zıddının olmamasına dikkat 

çekmektedir. O’na göre Zorunlu Varlık’ın varlığı ve birliği aynı anlama 

gelmektedir. O, varlığının özelliği ile diğer tüm varlıklardan ayrılırken birliğinin 

özelliği ile de başka birlerden ayrılmaktadır. Zorunlu Varlık ne başkasına 

benzemekte ne de başkası O’na benzemektedir. O, kendi zâtıyla ve özüyle diğer 

tüm varlıklardan ayrıdır. Herhangi bir şekilde başka bir varlığın O’nun varlığına 

iştiraki söz konusu değildir.253 Yine O’nun bir zıddı da bulunmamaktadır. 

Çünkü zıddı olan şeylerin birbirlerini ortadan kaldırma ve yok etme durumları 

söz konusudur. Birinin varlığı durumunda diğerinin yokluğu gerekir. Zorunlu 

Varlık’ın zıddının olması da O’nun ortadan kaldırılabilir olduğunu düşündürür. 

Bu durum da varlığını kendi zâtından almadığı ve var olmada başkasına muhtaç 

olduğu anlamına gelir. Bu da Zorunlu Varlık’ın nitelikleriyle çelişeceğinden 

O’nun zıddı yoktur. Tüm var olanların menşei ve İlk nedeni olan ancak 

kendisinin bir nedeni bulunmayan Zorunlu varlık tektir. O’nun varlık derecesine 

hiçbir varlık sahip değildir. Dolayısıyla O’ndan önce, O’nunla birlikte ve O’nun 

yanında bulunan herhangi bir varlık söz konusu değildir.254  

İbn Sînâ Zorunlu Varlık’ın birliği hususunda, birden fazla zorunlu 

varlığın kabul edilmesinin imkânsızlığını ortaya koymaya çalışmaktadır. O’na 

göre eğer iki zorunlu varlık kabul edilecek olursa bunların özsel veya ilintisel 

olarak birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Bu ayırt edilme ilintisel bir sebepten 

dolayı olursa bu sebep ya her ikisinde de ya da sadece birisinde bulunur. Eğer bu 

sebep her ikisinde de bulunursa o zaman ikisinin de malûl olması gerekir. Çünkü 

ilintisel olan “bir şeyin mâhiyeti gerçekleştikten sonra ona ilinti olan”dır. Eğer 

bu ilintisel sebep varlığının gereği kabul edilir ve bu iki zorunlu varlıktan 

                                                        
252 Mahmut Ay, aynı yer.  
253 Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
2001, s. 69. 
254 Fârâbî, İdeal Devlet, s. 32; Yaşar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz yayıncılık, 
İstanbul 2000, s. 31-32; Hüseyin Atay a.g.e., s. 69-70. 
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birinde bulunur ve diğerinde bulunmazsa, bu durumda sadece kendisinde 

ilintisel özellik bulunan zorunlu varlık olur, diğeri olamaz.255  

İki zorunlu varlığın birbirinden ayırt edilmesi özsel (bir şeyin özünü 

meydana getiren) ise ve bunlardan birini diğerinden ayırt eden özsel bir özelliği 

var ise bunlardan ikisi de mürekkebtir. Mürekkeb olanın da bir sebebi 

olduğundan, ikisi de zorunlu varlık olamaz.  Eğer bu özsel özellik sadece birine 

ait ise ve diğeri her yönden bir ve birleşik değil ise özsel özelliği olmayan 

zorunlu varlıktır, diğeri zorunlu varlık olamaz. Bu durumda hem zorunlu 

varlığın özsel bir özelliği olmadığı hem de iki tane zorunlu varlığın olamayacağı 

anlaşılmaktadır. İbn Sînâ’ya göre, zâten her varlık kendi ile sabit olduğu özsel 

gerçekliği bakımından tek ve bütün olup, başkasının buna iştiraki söz konusu 

değilken, var olan her şeyin varlığını kendisinden aldığı zorunlu varlıkta böyle 

bir ikilik düşünülemez.256 Yine İbn Sînâ’ya göre varlıklarını biri diğerinden alan 

iki zorunlu varlık kabul ettiğimizde bu iki varlık, birinin diğerine bağlı olması 

açısından, diğerinden sonra olmak; kendisine bağımlı olunan açısından ise önce 

olmak durumundadır. Ancak bir şey varlığına nispetle hem önce hem de sonra 

olamaz. Diğer taraftan bu iki varlıktan birinin yok olduğu düşünülürse diğeri 

zorunlu varlık olur veya olmaz. Eğer zorunlu varlık olursa, bunu diğeriyle ilgisi 

yoktur. Ancak zorunlu varlık olmazsa, mümkün varlık olur. Bu durumda da bir 

zorunlu varlığa muhtaç olur. O halde Zorunlu Varlık birdir. O, varlığını hiçbir 

şeyden almaz ve her bakımdan Zorunlu Varlıktır.257           

Ebherî de, İbn Sînâ’da olduğu gibi, birden fazla zorunlu varlığı kabul 

etmenin imkânsızlığından hareketle Zorunlu Varlık’ın birliğini ortaya 

koymaktadır. O’na göre eğer iki tane varlığı zorunlu olan varlık farz edilecek 

olursa, bunların her ikisi de varlığı zorunlu olmada ortak olurlar ve herhangi bir 

durumla birbirinden ayrılırlardı. Kendisiyle ayrılan şey de ya hakikatin tamamen 

kendisi olurdu veya olmazdı. Birinci durumun gerçekleşmesi söz konusu 

değildir. Çünkü birbirinden ayrılması tamamen hakikat ile olsaydı, varlığı 

zorunlu olan her birisinin hakikatinin de dışında olurdu. Bu ise imkânsızdır. 

Çünkü varlığın zorunluluğunun, Zorunlu Varlık’ın hakikatinin kendisi olduğu 

                                                        
255 İbn Sînâ, Er-Risâletu’l-Arşiyye, Risaleler içinde, s. 46. 
256 Aynı yer. 
257 İbn Sînâ, a.g.e., s. 48. 
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açıklanmıştı. Meybudî, Ebherî’nin bu ifadesine bir açıklama getirmektedir. Ona 

göre varlığın zorunluluğunun, Zorunlu Varlık’ın hakikatinin kendisi olması, 

hakikatin kendisinden varlığın zorunluluğu sıfatının eseri açığa çıktığı anlamına 

gelmektedir. Yoksa o hakikatin, bu sıfatın aynısı olduğu manasında değildir. Bu 

durumda Vâcibu’l Vücud olan iki mevcud varlığın zorunluluğunda iştiraki değil, 

onlardan her birinin nefsinden “zorunluluk” sıfatının eseri açığa çıkar anlamına 

gelmektedir. Yoksa her ikisinin vücudun zorunluluğunda iştiraki ile tamamı 

hakikat olmada ayrılmaları arasında bir zıtlık olmazdı. Ebherî’ye göre ikinci 

durumun gerçekleşmesi de söz konusu değildir. Çünkü varlığı zorunlu 

farzedilen iki varlıktan her birisi ortak oldukları ve birbirinden ayrıldıkları şeyler 

bakımından mürekkeb olurdu. Mürekkeb olan her şey de başkasına muhtaçtır. 

Bu durumda da zâtı bakımından mümkün olurdu ki bu batıldır. Meybudî, 

Ebherî’nin “zâtı bakımından mümkün olurdu” şeklindeki ifadesine bir açıklama 

getirmektedir. Ona göre imkânı gerektiren terkib, zihinde olan terkib değil dış 

dünyada olan terkibdir. Bazı şerhçiler kendisiyle mümtaz arız olan bir durum 

olup mukavvim olmadığından terkip gerekmediğini zikretmektedirler. Cevap 

olarak bu sorunun teayyününün arız olmasını gerektirdiği ifade edilmektedir. Bu 

ise burhan ile sabit olanın aksinedir.258  

Meybudî, böyle bir sorunun yöneltilmesi sebebiyle Ebherî’nin 

ifadelerine açıklama getirmektedir. Buna göre kendisiyle mümtaz olanın tamamı 

hakikat olmazsa ya cüz olur veya arız olur. Her iki durumda da vâcib olanların 

her birisinin mürekkeb olması gerekir. Cüz olması durumunda cüz ile fasıldan 

mürekkeb olur. Arız olması durumunda ise hakikat ile teayyünden bir kısım 

şerhçilerin “tevhidi ispat etmede kendi hakikatinin teayyünü zorunlu varlıktır”, 

demeleri yeterlidir. Zira teayyün mâhiyetin kendisi olduğunda zorunlu olarak o 

mâhiyet nevi şahsına münhasır olur, demektedirler. Meybudî’ye göre bu 

burhandan maksat, Zorunlu Varlığın bir hakikat olmasıdır. Yani Zorunlu 

Varlık’ın teayyünü hakikatinin aynıdır, anlamına gelmektedir. Geçerli olan 

burhandan bu sabit olmamıştır ki, muhtelif hakikatli Zorunlu Varlık’ın 

                                                        
258 Meybudî, a.g.e., s. 104. 
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bulunması ve bunlardan her birinin teayyününün aynısı olması caiz olsun. O 

halde tevhid üzerine kurulmuş bir burhanın olması gereklidir.259  

B.5. ZÂTI NEDENİYLE ZORUNLU VARLIK HER 

YÖNÜYLE ZORUNLUDUR 

Fârâbî ve İbn Sînâ’ya göre Zorunlu Varlık’ı, kendisi dışındaki tüm 

varlıklardan ayıran ve kendisinin ayrılmaz niteliği, zorunluluktur. O’nun 

zorunluluktan başka bir mâhiyeti yoktur ve O, Zorunlu Varlık olmaktan başka 

bir şey değildir.260      

İbn Sînâ’ya göre bir sebebi bulunmayan Zorunlu Varlık ne cevherdir ne 

de ilintidir. Çünkü ilinti, bir mevzuda olan varlıktır ve bir mevzu olmaksızın 

onun var olması mümkün değildir. Zorunlu Varlık’ın varlığının bir sebebi 

olmasından söz edilemeyeceğine göre O, ilinti değildir. Zorunlu Varlık’ta varlık 

mahiyet ayrımı da yoktur, O’nun varlığı gerçekliğinin aynıdır. Eğer böyle 

olmasaydı varlığın O’nun gerçekliğine ilinti olması gerekirdi. İlinti olan her şey 

de sebeplidir, sebebi olan şey de bir sebebe muhtaçtır. Hâlbuki Zorunlu Varlık 

için bir sebebin olmadığı zikredilmişti. İbn Sînâ eğer varlık mâhiyete ilinti 

olmuşsa nereden ilinti olduğunu ve gerektiğini sormakta ve buradan da Zorunlu 

Varlığın varlık ve mâhiyetinin aynı olduğu ve onun için etken bir sebebin 

olmadığı sonucuna ulaşmaktadır. Zorunlu Varlık dışındaki varlıklar için mâhiyet 

ne ise O’nun varlığının zorunluluğu da odur. Onun dışındaki varlıklarda varlık 

ve mâhiyet birbirinden ayrı olduğu için Zorunlu Varlık diğer varlıklara 

benzemez. O’nun için ne maddi ne gaî ne ne sûri ne de fâil bir sebep söz 

konusudur. Zorunlu Varlık, katıksız bilfiil kemaldir. O, mecazen de olsa her 

türlü eksiklikten uzaktır.  Her türlü kemal ve güzellikler O’nundur, O’ndandır ve 

O’nun zâtından sonradır. O’nun için gelecekte olması gereken bir sıfat da 

yoktur.261   

İbn Sînâ’ya göre, Zorunlu Varlık’ın tüm varlıkları ilk sebep olarak 

öncelemesi ile tüm var olanların kendisi sebebiyle varlığa gelmesi arasındaki 

izâfet, diğer tüm izâfetlerde olduğu gibi, O’nun varlığından sonra ve O’nun 

                                                        
259 Meybudî, a.g.e., s. 104-105. 
260 Hüseyin Atay, a.g.e., s. 11. 
261 İbn Sînâ, a.g.e., s. 47-49. 
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zâtının bir gereğidir. O halde bu izâfetler ne O’nun zâtının kendileriyle kaim 

olduğu ve sürekliliğini borçlu olduğu mukavimler ne de O’nun zâtını 

tamamlayan, O’nun zâtının kendilerinden oluştuğu parçalar olarak düşünülemez. 

Çünkü Zorunlu Varlığın ilk niteliği, var olmasıdır. Daha sonra diğer sıfatlar 

gelerek izafet ve olumsuzlama (selb) şeklinde O’nu niteler. Ancak bu sıfatların 

hiç birisi O’nun zâtında çokluk ve değişmeyi gerektirmez.262 O halde Zorunlu 

Varlık hiç bir şekilde bölünemez, O’nun parçası, cinsi ve ayrımı yoktur. Cinsi ve 

ayrımı olmadığı için tanımı da yoktur. O’nun dayanağı olmadığı için zıddı, türü 

olmadığı için de eşi ve benzeri yoktur. O’nun zorunlu varlık oluşu sadece 

kendisine ait olması anlamına gelmektedir. Zorunlu varlık, her yönden varlığı 

zorunlu olandır ve O’nun için değişim söz konusu değildir.263   

Ebherî’ye göre Zorunlu Varlık, her bakımdan zorunlu olduğu için O’nun 

var olan durumu dışında beklenilen bir durumu yoktur. Çünkü O’nun zâtı, 

kendisi hakkındaki sıfatlar için yeterlidir. Öyle ise O, her yönüyle zorunludur. 

Eğer Zorunlu Varlık’ın zâtı, kendisi hakkındaki sıfatlar için yeterli olmasaydı, 

O’nun sıfatlarından bir şey, başkasından dolayı olurdu. Sonuçta başkasının var 

olması, o sıfatın varlığına illet olurdu ve onun olmayışı da o sıfatın yokluğuna 

illet olmuş olurdu. Bu durumda da O’nun zâtı olmazdı. O, kendisi olması 

bakımından itibar olunduğunda, yani şartsız olarak başkasının var olması ve yok 

olması durumunda, O’na varlık gereklidir. Çünkü Zorunlu Varlık ya bu sıfatın 

varlığı ile zorunlu veya yokluğu ile zorunludur. Eğer bu sıfatın varlığı ile 

zorunlu olursa O’nun varlığı bu sıfat olmaksızın olmaz. Meybudî’ye göre gayrın 

meydana gelmesi gayrın, var olmasına itibar etmeden, kendisi olması 

bakımından vâcibin zâtı iledir. Eğer onun yokluğuyla zorunlu olursa, O’nun 

yokluğu da onun olmayışı ile olmaz. Burada Meybudî, o sıfatın gerek var olması 

ve gerek yok olmasının zorunlu olanın zâtı ile meydana geldiğini; başkasının 

hazır olmasını ve gaib olmasını itibar etmeden zât ne ise o olması yönünden 

yeterli olacağını ifade etmektedir. O’nun varlığı şartsız olarak zorunlu olmazsa 

Zorunlu Varlık da zâtı nedeniyle zorunlu olmaz. Bu ise çelişkidir.264  

                                                        
262 İlhan Kutluer, a.g.e., s. 98. 
263 İbn Sînâ, ‘Uyûnu’l-Hikme, Risaleler içinde, s. 89. 
264 Meybudî, a.g.e., s. 105. 
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Meybudî, Ebherî tarafından zikredilen bu delille ilgili bir bahse yer 

vermektedir. Buna göre zikredilen delilde çelişki görülmektedir ki, bu delil 

nispette cereyan eder. Bununla beraber zorunlu olanın zâtı, nispet husulünde 

yeterli değildir. Nispetin zâttan farklı durumlara dayalı olması zorunludur. Bir 

kısım şerhçilere göre “zorunlu olan için mümkün olan her sıfatı gerektirici olan 

onun zâtıdır ve zorunlu olan tarafından gerektirilen her şey zorunlu olanın 

meydana getirdiği şey olur demek” delil getirmede evla olandır. Büyük 

önermeye gelince bu açıktır. Küçük önermeye gelince, eğer bu doğru olmazsa 

bazı sıfatlar varlığın zorunluluğunun zâtından başkası ile olur. Bu başkası da zâtı 

bakımından zorunlu olan olursa kadîmlerin çoğalması gerekir. Eğer mümkün 

olursa, ya zât onu gerektirmiş olur ve zâtı icab ettirmeyen olarak farz etmişken 

icab ettiren olması gerekir. Çünkü bir şeyi mucib olanın mucibi, bu şeyin 

mucibidir. Veya mümkünün zorunluluğu, zâttan başka ikinci bir mucib ile olur 

ve sözü ikinci mucibe naklederiz. Bu durumda ya mucibler silsilesi sonsuza 

kadar gider veya kendisini zâtın icab ettirdiği bir mucibde son bulur. Böylece 

farz edilenin aksi gerekli olur. Özet olarak zorunlu olanın zâtı bütün sıfatlarını 

mucib olmasa mümteni olan durumlardan birisi gerekir. Bu da zorunlu olanın 

birden fazla olması ve teselsüldür ki bu farz edilenin aksinedir. O halde zorunlu 

olanın zâtı bütün sıfatlarını mucibdir, demek ile istenen şey elde dilmiş olur. 

Meybudî bu delilin tamam olması durumunda her mümkünün, zorunlu olan 

sıfatı olsun veya olmasın, kadîm bir mevcud olmasının gerekeceğini ifade 

etmektedir.265 

B.6. ZORUNLU VARLIĞIN VARLIĞI, MÜMKÜNLERLE 

MÜŞTEREK DEĞİLDİR 

Fârâbî’ye göre varlık mertebesinin en üstüne sahip olan her türlü 

eksiklikten uzak olan Tanrı’dır. O’nun dışındaki tüm varlıklar, varlık 

mertebesine göre çeşitli oranda eksiklikler içerdiğinden tam anlamıyla yetkin 

değildir. Bu da onların var olma veya olmama imkânı taşımalarından yani 

mümkün varlık olmalarından kaynaklanmaktadır. Tanrı ise cevheri bakımından 

kendisi dışındaki bütün varlıklardan ayrılmaktadır. O’nun kendisi dışındaki tüm 

var olanları önceleyen varlığı, üstünlük ve yetkinlik bakımından en üstte yer 

                                                        
265 Meybudî, a.g.e., s. 105-106. 
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almaktadır. Dolayısıyla O, İlk Varolan’dır.266 Tanrı, kendisi dışındaki bütün 

varlıklardan mutlak anlamda bağımsız bir varlığa sahiptir ve kendine has bir 

varlık mertebesinde bulunmaktadır. Başka bir varlığın onunla aynı varlık 

mertebesinde bulunması ve O’nun varlığına sahip olması imkânsızdır. Bu 

bakımdan O, tektir.267  

İbn Sînâ’ya göre hiçbir şey Zorunlu Varlık ile ortak olamaz. Çünkü 

Zorunlu Varlık’ın dışında her şeyin mâhiyeti kendisi için varlığın imkânı 

gerekendir. Varlık ise ne mâhiyettir ne de mâhiyetin bir parçasıdır ve mâhiyeti 

olan şeylerin kavranmasına dâhil değildir. Aksine varlık, mâhiyetin üzerine 

gelip çatmıştır. Dolayısıyla Zorunlu Varlık, cinssel ve türsel anlamda hiçbir 

şeyle ortak değildir. Ortak olmadığı için de arazsal veya ayrımsal bir anlamla 

ayrışmaya gerek duymaz. Aksine O, bizâtihi, ayrışmış olandır. Dolayısıyla 

O’nun cins ve ayrımı olmadığı için tanımı da yoktur.268 Cinsi, faslı ve zıddı 

olmayan Zorunlu Varlık’ın zâtı her türlü ilgi, bağ, madde ve zâtı ek bir halde 

kılan diğer şeylerden uzaktır.269 İbn Sînâ Zorunlu Varlık’ın varlığını, sırf kendi 

mutlak ve bağımsız varlığı bakımından, yokluğu imkânsız olan varlık olarak 

görmektedir. O’nun dışında, varlığı kendisiyle açıklanan başka bir varlık yoktur. 

O, kendisi dışındaki tüm varlıklardan tamamen bağımsız bir şekilde var 

olandır.270   

Meybudî zorunlu varlığın varlığının, mümkünlerle müşterek 

olmamasının mutlak vücudda olduğunu ifade etmektedir. Çünkü mutlak vücud, 

nevi tabiat değildir. Belki zorunlu olanın aynısı olan vücud ve mümkün 

vücudlar, zâti vücud üzerine teşkik bakımından arız olması sözü makuldür. 

Ebherî’ye göre, eğer zorunlu olanın varlığı mümkünlerle müşterek olsaydı, 

mutlak vücud kendisi olması bakımından ya kendisi için tecerrüd (soyutlanma) 

gerekirdi veya tecerrüd gerekmezdi ya da her ikisi de gerekli olmazdı. Eğer ona 

tecerrüd gerekli olursa, mümkünlerin tamamının varlığı, mâhiyetlere arız 

olmayan mücerred olurdu ki bu muhaldir. Çünkü nevi tabiatın gerekliliği 

muhtelif olmaz. Mesela biz, yedigenin dış dünyadaki varlığını şüpheyle 

                                                        
266 Yaşar Aydınlı, a.g.e., s. 27. 
267 Yaşar Aydınlı, a.g.e., s. 28. 
268 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, 131-132. 
269 İbn Sînâ, a.g.e., s. 133. 
270 İlhan Kutluer, a.g.e., s. 93. 
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aklederiz. Eğer yedigenin varlığı hakikatinin aynısı olsaydı, bir tek şey aynı 

anda hem bilinen hem de şüphe edilen olurdu ki bu imkânsızdır. Meybudî, 

Ebherî’nin bu ifadesinin “yedigeni aklederiz ve onun varlığından şüphe ederiz” 

şeklinde ifade edilmesinin daha uygun olacağını ifade etmektedir. Eğer onu 

varlığı hakikatinin kendisi veya hakikatinden bir cüz olsaydı, bir şeyin, tek bir 

durumda hem bilinmiş hem de bilinmemiş olması gerekirdi. Veyahut 

varlığından şüphe etmekle birlikte yedigeni kavrarız. Eğer onun varlığı 

hakikatinin kendisi olsaydı, ondan şüphe etme imkânı olmazdı. Çünkü bir şeyin 

kendi nefsine sübutunun açık olduğu zorunludur. Aynı şekilde varlık, yedigenin 

zâtı olsa yine şüphe mümkün olmazdı. Çünkü zâti olan bir şeyin, zâtisi olduğu 

şeye sübutu açıktır. Meybudî’ye göre, mâhiyet hususunda bu söylenenler ancak 

mâhiyet künhü ile bilindikten sonra tamam olabilir. Eğer Zorunlu Varlık için 

tecerrüd gerekli olmasaydı, bu durumda zorunlu Varlık’ın varlığı mücerred 

olmazdı ki bu çelişkidir. Eğer Zorunlu Varlık için her iki durum da gerekli 

olmasaydı, bunlardan her birisi mümkün olurdu ve O’nun için illet gerekli 

olurdu. Neticede Zorunlu Varlık’ın tecerrüd etmede başkasına muhtaç olması 

söz konusu olurdu. Dolayısıyla zâtı da sıfatlar bakımından yeterli olmamış 

olurdu ki bu da çelişkidir.271    

Meybudî bu hususta bazı mukakkikinin görüşlerine de yer vermektedir. 

Buna göre insan gibi var olmada farklı olan her mefhum, kendisine nefsu’l 

emirde herhangi bir yönüyle varlık eklenmedikçe, nefsu’l emirde var olamaz. 

Ve akıl, bu mefhuma varlığın eklenmesini düşünmedikçe, kesinlikle aklın “o şey 

mevcuddur” şeklinde hüküm vermesi mümkün olmaz. O halde varlıktan farklı 

olan her mefhum, nefsü’l emirde var olmada başkasına muhtaç olur ki bu 

başkası da varlıktır. Var olmada başkasına muhtaç olan her şey, mümkündür. 

Çünkü mümkün için mana yoktur. Ancak var olmada başkasına muhtaç olan şey 

(manasındadır). Varlıktan farklı olan her mefhum, mümkündür. Mümkünden bir 

şey, zorunlu değildir.  Varlıktan farklı olan mefhumlardan bir şey, zorunlu 

değildir. Ve burhan ile sabittir ki, Vâcib Teâlâ mevcuttur. O, varlığının aynıdır 

ve kendi zâtından farklı bir durum nedeniyle değil, kendi zâtından dolayı 

mevcuttur. Vâcib Teâlâ hakiki bir cüz olup zâtı ile kaim ve zâtı ile taayyün olup 

zâtı üzerine zaid bir durum ile değildir. Varlığının böyle olması zorunludur 

                                                        
271 Meybudî, a.g.e., s. 106. 



 
 

86

çünkü zorunlu olan varlığının aynıdır. Bu durumda varlık küllî bir mefhumdur 

ve onun fertlerinin olması mümkün değildir. Belki varlık haddi zâtında hakiki 

bir cüzdür, birden fazla olmasının veya fertlere ayrılmasının dahi imkânı yoktur. 

Belki zâtıyla kaimdir, başkasına arız olmaktan münezzehtir. O halde zorunlu 

Varlık, mutlak varlıktır yani başkası ile kayıtlanmaktan ve eklenmekten 

münezzehtir. Böyle olunca mümkün mâhiyete varlığın arız olması düşünülemez. 

Fakat mümkünlerin, zâtı ile kaim olan Zorunlu Varlık’a hususi bir nispeti vardır. 

Bu nispet çeşitli şekillerdedir ve mâhiyetini bilmesi mazur görülmüştür 

(müteazzir). Mevcud, küllîdir. Fakat vücud, hakiki bir cüzdür. Bunlar hukema-i 

muhakkikin olan önceki ve sonraki filozofların görüşleridir.272 

B.7. ZORUNLU VARLIK ZÂTINI BİLİR 

Fârâbî ve İbn Sînâ Zorunlu Varlık’ın zâtını bilmesini onun maddede ve 

maddeye muhtaç olmaktan uzak olması ile açıklamaktadırlar. Her iki filozof için 

de Zorunlu Varlık’ın zâtını bilmesi aynı zamanda O’nun hem akıl hem akleden 

(makul) hem de akledilen (âkil) olması anlamına gelmektedir. Fârâbî, sûretin 

akıl olmasına ve bilfiil düşünmesine engel olan şeyin içinde bulunduğu madde 

olduğunu ve bir şeyin ancak varlığında maddeye muhtaç olmadığı zaman bilfiil 

akıl olabileceğini söylemektedir. Zorunlu Varlık da maddede bulunmadığı ve 

herhangi bir şekilde maddesi bulunmadığı için bilfiil akıl olmaktadır. O, aynı 

zamanda akıl olması bakımından akledendir. Çünkü hüviyeti akıl olan, hüviyeti 

akıl olan için akledendir. İlk Olan bizzât kendisi kendi özünü düşündüğü için, 

kendisi dışında kendisini düşünecek ayrı bir öze muhtaç değildir. O, kendi 

özünü düşünmesinin sonucu bilfiil akledilendir. Böylece İlk Olan hem akıl hem 

akleden hem de akledilen olmaktadır. Bütün bunlar O’nda tek bir öz ve tek bir 

bölünmez cevherdir. O’nun bilen (âlim) olması da bunun gibidir. İlk Olan ne 

bilmek için başka bir öze muhtaçtır ne de bilinmek için kendisini bilecek bir 

başka öze ihtiyaç duymaktadır. O’nun bilmesi, bilinmesi ve bilgi olması tek bir 

öz ve tek bir cevhere işaret etmektedir.273  

İbn Sînâ da Zorunlu Varlık’ın akıl olmasını O’nun maddeden ve 

maddenin ilintilerinden uzak olmasıyla açıklamaktadır. Zorunlu Varlık bütün 

                                                        
272 Meybudî, a.g.e., s. 106-107. 
273 Fârâbî, a.g.e., s. 34-35. 
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yönlerden maddeden ayrık bir zât olduğu için ‘sırf akıl’, madde ve ilgilerinden 

uzak olduğu için de ‘sırf akledilen’dir. Bizâtihî akıl ve bizâtihî akledilen 

olmasından dolayı O, aynı zamanda, zâtı ‘akledilir olan’dır. Ancak Zorunlu 

Varlığın zâtının hem akıl, hem akleden hem de akledilen olması onun zâtında bir 

çokluğa sebep olmamaktadır.274 Çünkü İbn Sînâ’ya göre “Zorunlu Varlık, soyut 

bir hüviyet olması bakımından akıldır; bu soyut hüviyete zâtı gereği sahip 

oluşunun dikkate alınması bakımından zâtı gereği akledilendir; zâtının soyut bir 

hüviyete sahip olduğunun dikkate alınması bakımından da zâtını akledendir.”275 

Akleden, akledilen bir şeyi gerektirmektedir ancak buradaki gerektirme, o şeyin, 

gerektiren şeyin kendisi veya ondan başka bir şey olmasını içermemektedir. İbn 

Sînâ akleden ve akledilen olmanın sadece, bir şeyin zâtının soyut bir mâhiyete 

sahip olması ve soyut bir mâhiyetin de onun zâtına sahip olması anlamını 

içerdiğini ifade etmektedir. Burada anlamların dizilişinde bir önce ve sonra olma 

durumu söz konusudur. Varılan amaç da kendisin de bölünme olmayan tek bir 

şeydir. Sonuç olarak; Zorunlu Varlığın hem akleden hem de akledilen olması 

O’nda bir çokluğun varlığını zorunlu kılmamaktadır.276  

Ebherî’ye göre, Zorunlu Varlık maddeden mücerred olduğu için zâtını 

bilir. Eğer maddi olursa cüzlerine ayrılır ve bu cüzlere ihtiyaç duyar. Maddeden 

mücerred olan her şey zâtını bilir. Meybudî, Ebherî’nin bu açıklamasında 

“O’nun zâtıyla kaim olması” ifadesine yer verilmesi gerektiği söylemektedir. 

Çünkü akli sûretler de maddeden mücerred olmalarına rağmen “bilen” 

değildirler. Maddeden mücerred olan her şeyin zâtını bilmesi, zâtının kendi 

yanında ortaya çıkmasından dolayıdır. Sonuçta, zâtını bilmesi bakımından bilen 

olmaktadır. Zira bilme, taakkul, bir şeyin maddeden ve maddeye eklenmiş olan 

şeylerden mücerred olarak hakikatinin bilenin yanında ortaya çıkmasıdır. Öyle 

ise zorunlu Varlık zâtını bilendir. Denilir ki bilen (müdrik), ya maddî bir 

cüz’îdir veya değildir. Bilenin maddi bir cüzi olması durumunda bu, zahiri 

duyulardan birisiyle duyumlanır veya duyumlanmaz. Duyumlananın idrak 

edilmesi de maddenin hazır olmasına dayalıdır veya değildir. Bunlardan birinci 

idrake ihsas, ikinci idrake ise tahayyül adı verilmektedir. Duyumlanamayanın 

idrakine ise tevehhüm denilmektedir. Ancak maddi olan cüzinin dışında olan ya 

                                                        
274 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 102. 
275 Aynı yer. 
276 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 103-104. 
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küllîdir veya maddi olmayan cüzidir. Bunlardan her birisinin idrakine taakkul 

denilmektedir.277  

Ebherî burada bir şeyin kendisini bilmesinin bilen ile bilinen arasında bir 

başkalığı gerektirip gerektirmediği hususunda bir açıklama getirmektedir. 

Meybudî’ye göre bu açıklamanın sebebi, “ilim bir nispettir, nispetin birbirinden 

farklı iki şey arasında olması zorunludur, bundan dolayı da bir şeyin kendisini 

bilmesi muhaldir” şeklindeki yanlış görüşü ortadan kaldırmaktır. 

Ebherî’ye göre “bir şeyi zâtı nedeniyle bilmek, akleden ve akledilen 

arasında bir farklılığı gerektirmez. Çünkü bilmek, bir şeyin hakikatinin 

maddeden mücerred olarak bilenin yanında ortaya çıkmasıdır.”278 O hakikati 

bilen ister zât bakımından farklı olsun ister itibarî bir şekilde farklı olsun. Zira 

itibarî olan farklılığın, nispetin gerçekleşmesinde yeterli olduğu kesindir. Bu 

hazır olma, zâtı bakımından farklı olan bir şeyin hakikatinin bilenin yanında 

hazır olmasından daha geneldir. Ehass olanın yalanlanan olmasından dolayı 

daha genel olanın yalan olması gerekmez. Çünkü her insan kendisini zâtı 

bakımından akleder. Aksi halde her insanın biri akleden diğeri ise akledilen iki 

nefsi olurdu ki bu imkânsızdır. Meybudî bir şeyin kendi nefsini bilmesinin 

muhal olduğu konusunda bu delilin kullanıldığını ifade etmektedir. Buna göre 

de bir şeyin kendi nefsini bilmesi durumunda birbirine benzeyen iki sûretin bir 

araya gelmesi gerekli olmaktadır. Ancak Meybudî böyle bir durumun imkânsız 

olduğunu belirtmektedir. Çünkü bir şeyin kendi nefsini bilmesi huzuri bir 

ilimdir. Bir araya gelme yoktur. Ayrıca iki sûretten birisi asli vücud ile diğeri ise 

gölge vücud ile mevcuttur. Dolayısıyla iki sûret birbirinden ayrı ve farklıdır. 

İmkânsızlık yoktur. Mümteni olan ve birbirine benzeyen şeylerin bir araya 

gelmeleri de öyledir. Yoksa birinin diğerine hulul yoluyla olması mümteni 

değildir.279   

                                                        
277 Meybudî, a.g.e., s. 107-108. 
278 Meybudî, a.g.e., s. 108. 
279 Meybudî, a.g.e.,  s. 108. 
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B.8. ZORUNLU VARLIK TÜMELLERİ (KÜLLîLERİ) 

BİLİR 

İslâm düşüncesi içerisinde felsefeciler ile kelamcılar arsındaki en önemli 

tartışma konularından birisini Allah’ın ilmi meselesi oluşturmaktadır. Fârâbî ve 

İbn Sînâ gibi Meşşaî filozoflar “sebebin bilinmesi, sebeplinin yani sonucun 

bilinmesini gerekli kılar” ilkesini Allah’ın ilmine uyarlayarak Allah’ın bilgisinin 

tüm varlığı kuşattığını ve O’nun varlıkları küllî bir bilgi ile bildiğini 

savunmuşlardır. Bu filozoflara göre Allah’ın bilgisi, beşeri bilgiden farklı olarak 

parça parça ve nesneye bağlı bilgi değil, mutlak ve evrensel bir bilgidir. Bu 

yüzden O’nun bilgisini küllî ve cüz’î diye ayırmanın bir anlamı yoktur.280   

İbn Sînâ’ya göre akledilir anlam bazen, felekten akledilir sûretini 

almamız gibi, gözlem ve duyu vasıtasıyla mevcut olan bir şeyden alınmaktadır. 

Bazen de tersi bir durumla mevcut olmayan bir şeyden alınmaktadır.  Mesela 

yaptığımız bir binanın önce sûretini akleder sonra da binayı yaparız. İbn Sînâ 

her şeyin varlığının zorunlu olan İlk Akıl’a nispetinin bu şekilde olduğunu 

söylemektedir. Çünkü O, zâtını ve zâtının gerektirdiği şeyleri akletmektedir. 

O’nun akledilir sûreti, mevcut olanların sûretlerine değil, kendi katındaki 

akledilir düzene göre varlıkların sûretine tabidir. O, hem varlıkta bulunan 

düzenin keyfiyetini hem de bunun kendisinden olduğunu bilmektedir. Aynı 

zamanda O, varlığın bu bilmeden dolayı O’nun iyilik ve nizam olarak aklettiği 

tarzda taştığını da bilmektedir.281 O’nun şeyleri akletmesi insanlarda olduğu gibi 

şeylere bağlı değildir. Eğer bu şekilde olsaydı onun zâtı ya aklettiği şey 

vasıtasıyla varlık kazanmış olurdu. Bu durumda varlığı o şeylere bağlı olurdu. 

Veya akletmek onun zâtına ilişmiş olurdu. Bu durumda da O, her bakımdan 

zorunlu varlık olamazdı. Bu Zorunlu Varlık için imkânsızdır. Yine Zorunlu 

Varlık’ın akletmesi şeylere bağlı olsaydı dıştan bir şeylerin olmadığı durumda, 

bir halde bulunmamış olurdu. Dolayısıyla zâtı gereği değil de başkasının 

gerektirdiği bir hale sahip olurdu ve başkasının onda bir tesiri bulunurdu. Bütün 

bunlar da Zorunlu Varlık için söz konusu olamaz. Sonuç olarak; bütün varlığın 

ilkesi olan Zorunlu Varlık, ilkesi olduğu şeyleri, zâtı gereği akletmektedir. O, 
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tam mevcutların bizzât aynlarının, oluş ve bozuluşa tabi olan mevcutların ise 

öncelikle türlerinin, dolaylı olarak da şahıslarının ilkesidir.282 

İlk İlke’nin zâtını akletmesini O’nun zâtı olduğunu ve kendisinden 

sonraki her şeyi de zâtından aklettiğini söyleyen İbn Sînâ, bunları arasında illet 

malûl ilişkisi kurmaktadır. Buna göre Zorunlu Varlık’ın zâtını akletmesi, 

zâtından sonraki şeyleri akletmesinin illeti; zâtından sonraki şeyleri akletmesi de 

zâtını akletmesinin malûlüdür. Ancak bu akledilirler ve sûretler, nefsî değil aklî 

tarzda akledilmektedir. Zorunlu Varlık’ın bu akledilirlerle sadece ilke olma 

bakımından bir izafeti söz konusudur ve akledilirler bu ilkeden varlık 

kazanmaktadırlar. Bu akledilirlerin Zorunlu Varlık’a bir kısmının diğerlerini 

öncelediği bir dizilişle izafetleri vardır. Ancak burada zamansal bir öncelik 

sonralık bulunmaktadır. Akledilirlere olan izafet herhangi bir izafet değildir. 

Eğer herhangi bir izafet olsaydı, soyutlama vb. bir yönetmeyle akletme 

özelliğine sahip olan herhangi bir maddedeki sûretin ilkesi olan her ilke, bilfiil 

akıl olurdu. Hâlbuki bu izafet onlara, akledilir bir durumdayken ilişmiştir. Bu 

izafet dıştaki varlıkları bakımından da değildir. Eğer böyle olsaydı, Zorunlu 

Varlık sadece dış dünyada her vakitte var olanları akleder, var olmayanları 

varlığa gelinceye kadar akledemezdi. Dolayısıyla Zorunlu Varlık dış dünyada 

meydana gelmeyen şeyin ilkesi olamazdı. Yok olan şeyin ilkesi haline gelmeden 

de onun ilkesi olduğunu akledemez dolayısıyla kendi zâtını da akledemezdi. 

Bütün varlığın O’ndan taşması, O’nun zâtının bir özelliği olması bakımından 

dışarıda var olmasalar bile onları da idrak etmesini gerektirmektedir. O halde 

O’nun mevcut olanlara izâfeti, onların dışarıda var olmaları bakımından değil 

akledilir olmaları bakımındandır.283  

Ebherî’ye göre, Zorunlu Varlık madde ve maddeye eklenen şeylerden 

mücerred olduğu için tümelleri (küllîleri) bilir. Madde ve maddeye eklenen 

şeylerden mücerred olan, zâtı ile kaim kadîm ise tümelleri bilmesi gerekir. 

Buradaki küçük önerme bir önceki başlıkta zikredilmişti. Ancak Meybudî bunun 

delilsiz olarak yapıldığını belirtmektedir. Büyük önerme, mücerred olan her 
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şeyin akledilebilmesinin mümkün olmasıdır. Bu bedihidir ve bunda bir kapalılık 

yoktur. Zira Vâcibin zâtı, akledilmeye engel olan maddi ilgilerden münezzehtir. 

Akledilebilen her şeyin şüphesiz makulattan her şeyi akledebilmesi mümkündür. 

Böylece kendindeki diğer makûllere (yani mücerrede diğer makûlatın) yakın 

olması mümkündür. Çünkü idrak ve taakkul, madde ve maddeye eklenmiş olan 

şeylerden mücerred olarak akledilenin sûretinin, akılda hazır bulunmasıdır. 

Meybudî’ye göre zâtıyla yakın olma, ister dış dünyada isterse akılda olsun o 

şeyin mâhiyetine nazarladır. Akılda diğer makullerin kendisine yakın olması 

mümkün olan her şeye, diğer makûlatın da zâtında yakın olması mümkündür. 

Bu yakın olmanın sıhhati, akılda yakın olmaya dayalı değildir. Çünkü mutlak 

yakın olmanın sıhhati, yani istidâdî yakın olma, mutlak yakın olmadan öncedir. 

Mutlak yakın olma da daha genel olmakla, akıldaki yakın olmadan önce gelir. O 

halde mutlak yakın olmanın sıhhati, akıldaki yakın olmadan öncedir. Akıldaki 

yakın olmaya önce olunca da mutlak yakın olma, akılda yakın olmaya dayalı 

değildir. Bu yüzden de devr gerekmez. Zâtı ile kaim olan mücerrede dış 

dünyada makulatın yakın olması düşünülemez. Ancak makulatın mücerredde, 

halin mahalda ortaya çıkması gibi bir hâsıl olmayla tasavvur edilir. Zâtı ile kaim 

olan mücerredin başkasına yakın olması mümtenidir. Yakın olma ya başkasının 

mücerrede hulul etmesiyle veya mücerred ile başkasının üçüncü bir duruma 

hulul etmesiyledir. Mutlak yakın olma bu üçüne de münhasırdır. Bu iki ihtimal 

mümteni, üçüncüsü müteayyindir. Makûlâtın dış dünyada zâtı ile kaim olan 

mücerrede yakın olması, makulatın o mücerrede hululü ile akledilir. O halde zâtı 

ile kaim olan mücerredin, diğer makûlatı bildiğinin doğruluğu sabittir.284  

Meybudî bu husustaki üç bahse yer vermektedir. İlk olarak, mutlak yakın 

olmanın (mukarenet-i mutlak), daha özel bir yakın olmadan (mukarenet-i hassa) 

önce gelmesi söz konusu değildir. Çünkü mutlak yakın olma, daha özel bir 

yakın olmanın zâtiyyesi olur ki bu imkânsızdır. İkinci olarak, akıldaki yakın 

olmadan, mutlak yakın olmanın, akıldaki yakın olmanın zımnında sıhhati gerekli 

olur. Mücerred zâta, ancak bu daha özel olanın zımnındaki yakın olmanın sahih 

olması caizdir. Mücerred zât, daha özel olan bir yakın olmanın aynı olan akılda 

yakın olmaya kâbil olabileceği bir nitelikte olmalıdır. Mücerred dış dünyada 

bulundukça, mutlak yakın olma müntefi olur. Şart olan zihni varlığın müntefi 
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olmasından dolayı, mücerredin mâhiyeti her ne kadar zihinde ve dış dünyada 

beraber ise de, zihni varlık ile dış dünyadaki varlık birbirinden farklıdırlar. 

Mücerred dış dünyada zâtı ile kaim olarak var olduğu sürece, zihni varlığın 

yakın olma için bir şart olması veya dış dünyadaki varlığın yakın olmaya engel 

olması durumlarının her ikisi arasında da yakın olma sahih olmaz. Üçüncü 

olarak, mutlak yakın olmanın, akli yakın olmaya dayanmasının mümteni olması 

hakkında zikredilen delilin aynısı, mutlak yakın olmanın sıhhatinin üçüncü 

kısma nispetle taayyününün mümteni oluşuna da delalet eder. Bu durumda da ya 

zikredilen delilin fasid olması veya bu mukaddemenin batıl olması gerekir.285  

Ebherî’ye göre Zorunlu Varlık için genel bir imkân ile mümkün olan her 

şeyin var olması zorunludur. Aksi halde Zorunlu Varlık için bir bekleme 

durumu söz konusu olurdu ki bu çelişkidir. Meybudî, Ebherî’nin “Zorunlu 

Varlık için mümkün olan her şey” olarak zikrettiği büyük önermenin “Her 

maddeden mücerred olanın küllîleri bilmesi mümkündür” şeklinde ifade 

edilmesinin daha uygun olacağını ve bu iki önermeden elde edilen neticenin de 

bu makamda söylenenlere uygun kullanıldığında istenilen şeyin ortaya 

çıkacağını söylemektedir.286 Veyahut şöyle denilmelidir: “Zorunlu Varlık için 

genel bir imkân ile mümkün olan her şeyin, O’ndan var olması zorunludur. 

Çünkü eğer O, kuvve halinde kalsaydı, onun fiile çıkması feyzi kabul etmesi 

maddesine dayalı olurdu ve sonuçta maddi olurdu ki bu çelişkidir.”287 

Ebherî, âlim olmasının Zorunlu Varlık’ı hem kâbil hem de fâil yapacağı, 

bu durumun da kendisinde bir terkibi gerektireceği şeklindeki bir görüşe karşı 

çıkmaktadır. Buna göre, eğer Zorunlu Varlık bir şeye âlim olsaydı, ondan ortaya 

çıkan sûretin fâili ve bu sûreti kabul eden olması gerekirdi. Çünkü bu sûret 

kendisiyle mukavvim olduğu şeye ihtiyaç duyduğu için mümkündür. Ve yine bu 

sûret müessirine de ihtiyaç duymaktadır ki bu Zorunlu Varlık’tır. Eğer O’ndan 

başkası olsaydı, Zorunlu Varlık ilim sıfatında bu başkasına muhtaç olurdu.  

Zorunlu Varlık’ın fâil ve kâbil olması imkânsızdır. Çünkü kâbil bir şeye istidadı 

olan, fâil ise bir şeyi yapandır. Birincisi, ikincisinden farklıdır. Birini diğerinden 

zuhul ile (gecikme) düşünmek mümkündür. Sonuçta Zorunlu Varlık’ta hem 
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kâbil hem de fâil olmak terkibi gerektirir. Bu görüşe karşı Ebherî, bir tek şeyin, 

tasavvurî bir şeye, yani sûrete istidâdı olmasının ve ona müfîd olmasının caiz 

olmadığının kabul edilemeyeceğini söylemektedir. Çünkü bir şeye istidâdı 

olmasının manası, zâtı bakımından onu tasavvur etmesinin imkânsız 

olmamasıdır. Ve fâil olmasının manası da illiyet bakımından bu tasavvura 

önceliğinin olmasıdır. Bunlar arasında bir zıtlık, bir uyumsuzluk söz konusu 

değildir. Bundan dolayı Meybudî, bu soru ve cevabın görünüşte birbirine uygun 

olmadığını söylemektedir. Çünkü bu soruyu ortaya çıkaran, kabul fiilinin 

dışındadır. Eğer Zorunlu Varlık hem kâbil hem de fâil olsa, bu O’nda terkibi 

gerektirir. Meybudî’ye göre doğru olan şudur ki, kâbil ve fâil olma eğer Zorunlu 

Varlık’ın cüzleri olsaydı, bu O’nda terkibi gerektirirdi. Ancak bunlar zorunlu 

Varlık’ın cüzleri değil belki izafetleridir. Sûrete kıyasla bunlar, Zorunlu Varlık’a 

ârızlardır. Eğer buradaki soru, fiili kabule aykırıdır, Zorunlu Varlık fâil ve kâbil 

olsa, bu O’nda zıtlıkların, uyumsuzlukların bir arada olmasını gerektirir 

anlamında olsaydı, verilen cevap bu soruya uygun olurdu.288  

Meybudî, biri husûlî diğeri huzûrî olmak üzere eşyaya dair bilgimizi iki 

kısma ayırmaktadır. Husûlî ilim “eşyanın sûretlerinin, idrak edende ortaya 

çıkması”dır. Huzûrî ilim ise “eşyanın bizzât kendisinin bilende hazır olması”dır. 

Zâtımızla kaim olan durumlar ve zâtlarımız hakkındaki ilmimiz gibi ki bu ilimde 

irtisâm ve intibâ’ yoktur. Aksine huzûrî ilimde, bilinenin misaliyle değil de 

hakikatiyle bilende hazır olması söz konusudur ve bu ilim husulî ilimden daha 

kuvvetlidir. Çünkü zorunlu olarak bir şeyin başkasında bizzât hazır olması 

sûretiyle meydana çıkması, o şeyin misali ile husûlünden daha kuvvetlidir. 

Meybudî’ye göre, Ebherî’nin sözlerinde Zorunlu Varlık’ın ilminin irtisam ile 

olduğu açıkça görülmektedir. Ancak çoğunluk Zorunlu Varlık’ın ilminin huzûrî 

olduğu görüşünü benimsemektedir. Fakat Meybudî burada huzûrî ilmin madum 

olanlar, onların durumları ve özellikle mümteni olan şeyleri bilme hususunda 

içerdiği zorluğa dikkat çekmektedir. Çünkü bunların huzurlarının tasavvur 

edilebileceği bir hakikatleri bulunmamaktır. Ancak Zorunlu Varlık söz konusu 

olduğunda, madum olanların misallerinin O’nun indinde hazır bulunan akıllarda 
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mürtesime olduğu söylenmektedir. O halde bu misaller Zorunlu Varlık’ın 

indinde hazır bulunmaktadır.289  

Meybudî Ebherî’nin Zorunlu Varlık’ın ilmi ile ilgili bir görüşüne daha 

yer vermektedir. Ebherî “ilim, eşyanın Zorunlu Varlık’ın bizzât nefsi olmasıdır” 

diyen kişinin, gerçekte ilmi nefyetmiş olacağını söylemektedir. Çünkü Ebherî’ye 

göre ilim ancak irtisam ile olur. Meybudî burada “hasr memnudur” şeklinde bir 

görüş olduğunu söylemektedir.290  

B.9. ZORUNLU VARLIK CÜZ’ÎLERİ (TİKELLERİ), 

KÜLLÎ (TÜMEL) BİR TARZDA BİLİR 

Fârâbî ve İbn Sînâ tarafından Allah’ın cüz’îleri küllî bir tarzda bildiğini 

söylemeleri özellikle kelâmcılar tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Kelamcılar 

Allah’ın cüz’îleri küllî bir tarzda bildiğinin söylenmesi durumunda, bu ilmin 

cüz’î varlıkların bilgisini kuşatamayacağı gerekçesiyle karşı çıkmışlardır. 

Gazzâlî bu görüşlerinden dolayı filozofları küfürle itham ederken, Ebu’l-Berekât 

el-Bağdâdî ve Fahreddin er-Râzî bunun, Allah’ın her şeyi hakkıyla bilmesine bir 

sınırlandırma getireceğini dolayısıyla bu sonucun Allah’ın kâmil bir varlık 

olması gerçeğiyle çelişeceğine dikkat çekmişlerdir.291 Kelâmcılar tarafından çok 

fazla eleştirilmelerine rağmen filozoflar zaten Allah’ın cüz’îleri bildiğini kabul 

etmektedirler. Ancak bu bilme onlara göre, zamanî bir boyutta değil aşkın ve 

değişmez tarzda bir bilmedir.292 Nitekim Fârâbî’ye göre bütün âlemi idare eden 

Allah’a bir hardal tanesinin varlığı bile gizli kalmaz. Âlemdeki zerre miktarda 

olsa bile cüz’îlerden hiçbir şey O’nun inayetinin, ilminin dışında kalmaz.293    

Zorunlu Varlık’ın şeyleri bir defada bildiğini ve bu bilginin O’nun 

cevherinde bir çoğalmaya veya zâtının hakîkatinde şeylerin sûretleriyle 

sûretlenmeye neden olmadığını söyleyen İbn Sînâ’ya göre şeylerin sûretleri 

O’ndan akledilir olarak taşmaktadır.294 Diğer taraftan İbn Sînâ Zorunlu Varlık’ın 

değişen şeyleri değişimleriyle birlikte ve değişimleri bakımından zamansal ve 

somutlaşmış bir şekilde bilmeyeceğini belirtmektedir. Çünkü Zorunlu Varlığın, 

zamansal bir akledişle, onları bazen var (mevcud) bazen de yok (madum) olarak 
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akletmesi mümkün değildir. Eğer böyle olsaydı, varlık ve yokluk durumlarından 

her birinin aklî bir sûreti olur, iki sûretten birisi diğeriyle birlikte varlığını 

sürdüremez ve zorunlu Varlık’ın zâtı için değişim söz konusu olurdu.295 İbn 

Sînâ, Zorunlu Varlık için birçok fiil olduğunu kabul etmenin O’nun adına bir 

eksiklik olacağı gibi, O’nun için çok sayıda aklediş kabul etmenin de bu şekilde 

olacağını söylemektedir. Bu durumda O, her şeyi küllî bir tarzda akletmektedir. 

Ancak hiçbir cüz’î bu akletmenin dışında olmadığı gibi yerde ve gökte zerre 

miktardaki şey O’na gizli kalmaz.296 Zorunlu Varlık’ın ilminin, cüz’îlerin 

bilinmesinde şimdi, geçmiş ve geleceği içine alacak şekilde zamansal bir bilgi 

şeklinde olmaması; aksine zaman ve dehri aşan bir yönde olması bakımından ve 

her şeyi bilen olması bakımından zorunlu olması gerektiğini belirtmektedir.297   

İbn Sînâ küllî olarak bilmenin niteliği hakkında da bilgi vermektedir. 

Buna göre Zorunlu Varlık kendi zâtını ve her varlığın ilkesi olduğunu 

aklettiğinde, kendisinden çıkan ilk mevcutları ve onlardan türeyenleri 

akletmektedir. Var olan her şey, mutlaka bir yönden onun sebebiyle zorunlu hale 

gelmiştir. Bu sebeplerin çatışmasıyla onlardan cüz’î şeyler meydana 

gelmektedir. İlk Varlık bu sebepleri ve sebeplerin örtüşmesini bilmektedir. 

Böylelikle zorunlu olarak, sebeplerin yol açtığı şeyleri, onlar arasındaki 

zamanları ve onlara ait sonuçları bilmektedir. Böylece Zorunlu Varlık cüz’îleri, 

küllî olmaları bakımından yani sıfatlara sahip olmaları bakımından idrâk 

etmektedir.298 İbn Sînâ bu tarz bilmeyi güneş tutulması örneğiyle 

açıklamaktadır. Bir güneş tutulmasında; güneş tutulmasının öncesi, güneşin 

tutulduğu an ve güneş tutulmasından sonrası olmak üzere üç durum söz 

konusudur. Buna göre güneş tutulmasından öncesi gelecek zaman, tutulma anı 

şimdiki zaman ve tutulmadan sonrası ise geçmiş zaman olması bakımından 

birbirinden ayrı üç türlü ilim ortaya çıkmaktadır. Bu bilgide güneş 

tutulmasından önce, güneş tutulduğu anda ve güneş tutulmasından sonraki 

bilgide değişme söz konusudur. Çünkü tutulmadan önce tutulmanın olmadığı 

hakkındaki bilgisi, tutulma olduğu anda ortadan kalkmış ve değişmiştir. İnsanın 

güneş tutulmasına ilişkin bilgisi işte böyle bir bilgidir. Ancak âlemdeki tüm 
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varlıkları ve bu varlıkların sebeplerini en iyi bilen Allah’ın ilmi için böyle bir 

değişim söz konusu değildir. O, güneş tutulmasını küllî olan tek bir bilgiyle 

bilmektedir.299                      

Ebherî’ye göre zâtı bakımından zorunlu olan, değişken olan cüz’îleri, 

küllî bir tarzda bilmektedir. Değişkenliğin gayrı olan cüz’îleri, cüz’î olması 

bakımından bilmektedir. Zorunlu Varlık’ın cüz’îleri, küllî bir tarzda bilmesi de 

onların sebeplerini tam bir ilim ile bütün yönlerden bilmesinden dolayıdır. 

O’nun bu şekilde cüz’îleri bilmesi zorunludur. Çünkü bir illeti tam bir ilim ile 

bilenin, o illetin gerektirdiği şeyi de zâtından dolayı tam bir ilim ile bilmesi 

zorunludur. Aksi halde cüz’îleri bilmemiş olur. Ancak Zorunlu Varlık cüz’îleri 

değişimleriyle bilmez. Eğer bu şekilde bilseydi, değişken cüzleri bazen mevcud 

yani madum olmayan, bazen de madum yani mevcud olmayan olarak bilirdi. 

Netice olarak madum ve mevcuddan her birisi için iki sûretten tek bir tarzda bir 

akli sûret olurdu. Hâlbuki iki sûretten birisi diğeriyle birlikte bulunamazdı. 

Dolayısıyla Zorunlu Varlık’ın zât bakımından bir sûretten diğer bir sûrete 

değişken olurdu ki bu çelişkidir. Zorunlu Varlık için beklenilen bir durum 

yoktur. Belki Zorunlu Varlık’ın değişken cüz’îleri bilmesi, küllî bir tarzdadır.300 

Meybudî burada düşünülmesi gereken bir nokta olduğuna işaret 

etmektedir. Çünkü tam bir ilmin, illetin hususiyeti bakımından, o illetten vasıtalı 

ya da vasıtasız sadır olan malûmatın hususiyetlerini, tam bir ilim ile bilmeyi 

gerektirdiğini iddia edenler diğer taraftan da Zorunlu Varlık’ın değişken olan 

cüz’îleri, cüz’î oldukları için bilmediği, çünkü bunun Zorunlu Varlık’ta 

değişiklik gerektireceğini de söylemektedirler. Bu iki iddia birbiriyle 

çelişmektedir. Çünkü diğer malûller gibi değişken olan cüziler de Zorunlu 

Varlık’ın malûlleridir. Bu durumda sözü geçen kaidelerden dolayı Zorunlu 

Varlık’ın değişken olan cüzileri de bilmesi gerekmektedir. Bu çelişkiyi ortadan 

kaldırmak için de akli kaideye engel olmasından dolayı tahsis etmek zorunda 

kalmışlardır. Zannî ilim sahiplerinin geleneği olan bu tahsis, kaidelerinin 

devamını engellediği için yapılmaktadır ve yakinî ilimlerde geçerli değildir.  

Ebherî Zorunlu Varlık’ın cüzileri küllî bir tarzda bilmesini güneş tutulmasını 

misal getirerek açıklamaktadır. Cüzi olan bir güneş tutulması hakkında bunun 

yıldızın bir mahalden hareketinden sonra kuzeye doğru olduğu, tutulmanın sahip 

                                                        
299 İbn Sînâ, a.g.e., s. 106-107; Fatih Toktaş, a.g.e., s. 94. 
300 Meybudî, a.g.e., s. 111. 
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olduğu nitelik vs. şeklinde küllî olan tüm arızları zikredilebilir. Ancak bu, güneş 

tutulmasını cüz’î olarak bilmektir. Çünkü bu tutulmanın nitelikleri çokluk 

üzerine atfedilirse, küllî ilim, müşahhas olan güneş tutulmasının gerçekleştiği 

vakti bilmede yeterli olmaz. Müşahede veya tahayyül inzimam etmedikçe, Allah 

hakkında zikredilen şeyden başkası bulunmuyorsa, bu durumda O’nun cüz’îleri, 

küllî bir tarzda bildiği söylenmişti.301 

Allah’ın küllîleri cüzi bir tarzda bilir denilmesinden maksat, cüzilerden 

bir kısmının şimdi gerçekleşmekte olduğu, bir kısmının geçmişte gerçekleştiği, 

bir kısmının da gelecekte gerçekleşecek olmaları yönünden bilen olması 

değildir. Belki cüzileri, zaman altına girmekten uzak, sonsuza dek sabit olan 

yüce bir ilim ile bilen demektir. Çünkü Zorunlu Varlık’ın bir mekânının 

olmamasından dolayı bütün mekânlara nispetinin eşit olduğu gibi, yani Zorunlu 

Varlık’a nispetle mekânlardan bir kısmı yakın, bir kısmı uzak ve bir kısmı da 

orta durumda olmadığı gibi, aynı şekilde Zorunlu Varlık zamansal 

olmamasından dolayı da bütün zamanlara nispeti eşittir. Zorunlu Varlık’a 

nispetle zamanlardan bir kısmı O’na geçmiş, bir kısmı gelecek ve bir kısmı da 

şu an olmuş değildir. Aynı şey zamanda gerçekleşmiş olan durumlar için de söz 

konusudur. Ezelden ebede kadar bir vakitte olan bütün mevcudat da Zorunlu 

Varlık’ın malûlüdür. O’nun ilminde “oldu”, “olmakta” ve “olacak” yoktur. 

Belki mevcudât, belli bir vakitte oldukları halde asla bir değişme olmaksızın 

Zorunlu Varlık’ın indinde hazırdır. Yukarıda geçen iddiaları zikredenlerin 

maksatları, bazılarının zannettikleri gibi, “Zorunlu Varlık’ın ilmi cüzilerin 

tabiatlarını ve hallerini kuşatır” demek değildir. Yoksa cüzilerin hususiyet ve 

hallerini bilmediği anlamına gelmektedir.302 

B.10. ZORUNLU VARLIK, EŞYAYI İRÂDE EDER VE 

CÖMERTTİR 

Zorunlu Varlık’ın irâdesi dışında hiçbir şeyin var olmayacağını ve bu 

varlık vermenin de O’nun cömertliğinden taştığını ifade edenler filozoflar bu 

cömertliğin de hiçbir şekilde bir yarar veya fayda içermediğine dikkat 

çekmektedirler. Bu konuda Fârâbî, İlk Olan’ın cömert olduğunu ve bu 

cömertliğin de O’nun cevherinden ileri geldiğini söylemektedir. Çünkü O’na 

                                                        
301 Meybudî, a.g.e., s. 111-112. 
302 Meybudî, a.g.e., s. 112. 
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göre Zorunlu Varlık, hiç biri ihmal edilmeksizin, varlığı altında bulunan bütün 

var olanların O’ndan taştığı bir cevherdir.303 Fârâbî ayrıca Zorunlu Varlık’ın bu 

cömertliğinin insandaki cömertlikten farklı olduğunu da belirtmektedir. Çünkü 

insan yaptığı bir cömertlik karşısında bir fayda ve yarar sağlamakta ve bu ona 

daha önce olmadığı bir mükemmellik kazandırmaktadır. Ancak Zorunlu 

Varlık’ın cömertliğinde böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir.304 

İbn Sînâ cömertliği “gerekeni karşılıksız vermek”305 gerçek cömert de 

“kendisine geri dönecek bir şeyi kast etme istek ve arzusu olmaksızın 

kendisinden yararlar bol bol taşan”306 şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımlara 

uygun olarak Zorunlu Varlık’ın cömert olmasında da, O’nun iradesinin bir 

eksiklikten ve bir amaca yönelik olmaktan uzak olmasına dikkat çekmektedir. 

O’na göre İlk, bütün nizamın ilkesi olan zâtına âşıktır ve bu yönüyle iyiliktir. Bu 

bakımdan iyilik nizamı, dolaylı olarak O’nun maşuku olmaktadır. Fakat O, bir 

arzudan dolayı bu düzene yönelmez. Çünkü bu nizamdan asla etkilenmez, hiçbir 

şeye arzu duymaz ve hiçbir şeyi istemez. Bu da O’nun bir arzunun getirdiği 

eksiklikten ve bir amaca yönelme tedirginliğinden arınmış irâdesidir.307 İlk’ten 

meydana gelen şeyde bir amacın olmamasından dolayı O’nun irade etiği şey 

bizim irade etiğimiz şeyden farklıdır. O, sırf aklî irade ile zâtı gereği irade 

edendir. O’nun bilgisi, iradesi; kudreti de zâtının her şeyi akletmesidir. Her 

şeyin ilkesi olan bu akletme, özü gereği ilkedir ve hiç bir şeyin varlığına 

dayanmaz. İbn Sînâ’nın bu şekilde açıkladığı ve bir amaca yönelik olarak 

görmediği irade, varlıktaki taşmanın kendisidir ve bu da cömertliktir.308        

Ebherî’ye göre İlk İlke’nin bildiği ve mâhiyetine ters düşmeyen her şey, 

O’nun zâtından fezeyan etmesini gerektiren kemalinden feyzeder. O’ndan 

fezeyan eden şey, O’nun razı olduğu şeydir. Ve bu da O’nun iradesidir.    

Meybudî, Zorunlu Varlık’ın cömert olması hususunda cömertliğin, layık 

olan şeyi ifade ettiği ve asla bir karşılık için olmadığı şeklinde bir açıklamasına 

yer vermektedir. Fakat bu açıklamaya “düzeltici ve hastalığı giderici ilacın layık 

olanı karşılıksız olarak sağlamasına rağmen buna cömert denilmediği” şeklinde 

itiraz edilmektedir. Bu itiraza Tûsî, Şerhu’l-İşârât adlı eserinde şöyle cevap 

                                                        
303 Fârâbî, a.g.e., s. 42.  
304 Fârâbî, a.g.e., s. 41. 
305 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, s. 144. 
306 Aynı yer. 
307 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 109. 
308 İbn Sînâ, a.g.e., s. 112-113. 
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vermektedir: “Cömertlik, layık olanı bilaraz değil bizzât ifade etmektir. Devanın 

bizzât ifade ettiği bedende bir niteliktir. Ya bedene uygundur veya hastalığa 

zıttır. Sonrasında bu deva ya hastalığı ortadan kaldırmaya ve sıhhate vesile olur 

veya hastalığı ortadan kaldırma ve sıhhate vesile olmada faydalı olmaz.”309 

Meybudî burada deva ifadesinin sıhhate veya hastalığı ortadan kaldırmaya 

kıyasla olduğunu belirtmektedir. Bizzat bu fayda bedene uygun veya hastalığa 

zıt bir niteliktir ki bu istenilen bir durumdur. Devanın bu niteliğe kıyas ile 

cömertlik olması gerekir. Meybudi’ye göre doğru olan cevap cömertlik 

mefhumunda kastedilenin muteber olduğunu söylemektir.310  

Ebherî’ye göre zât bakımından zorunlu olanın, ya kemale olan arzusu ve 

kastından dolayı veya O’nun, varlıktaki hayır nizamı olmasından dolayı fillerini 

yapmaktadır. Dolayısıyla eşya bir karşılık veya arzudan dolayı değil, olması 

gerektiği şekilde meydana gelir. Meybudî öncelikle “kemale olan arzu ve kastı 

için” denilmesinin daha uygun olacağını söylemektedir. Bunlardan birinci kısım 

yani, Zorunlu Varlık’ın fillerini kemale olan arzusu ve kastı için yapması 

muhaldir. Çünkü Zorunlu Varlık için beklenen bir durum yoktur. İkinci kısım 

ise doğrudur. Zorunlu Varlık cömerttir ve fillerini varlıktaki hayır nizamı 

olmasından dolayı yapmaktadır.311   

Meybudî bir karşılığın olmadığı fillerin abes olduğu söyleyenlere karşın 

abes fiilin tanımını “menfaat ve faydadan uzak olan fiil” şeklinde yapmaktadır 

ve Zorunlu olanın fiilerinin ise tekrar yarattıklarına dönen hikmet ve 

maslahatları içerdiğini belirtmektedir. Ancak bu hikmet ve maslahatlar 

Zorunlu’nun fiili üzerine ikdamına sebep değildir. Onun fâilliği illetleri 

gerektirici değildir ki Zorunlu Varlık’ın bu fillerle kemale ulaşması gereksin. 

Belki bu hikmet ve maslahatlar, Zorunlu Varlık’ın fiillerine gaye ve zıttırlar.312 

 

C. MELEKLER (AKILLAR) 

           

İslâm düşüncesinde âlemin yaratılışı konusu, kelamcılar ve filozoflar 

tarafından farklı izahlarla ortaya konulmuştur. Kelamcılar âlemin yoktan 

                                                        
309 Meybudî, a.g.e., s. 112.  
310 Meybudî, a.g.e., s. 112-113. 
311 Meybudî, a.g.e., s. 113. 
312 Aynı yer.  
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yaratıldığını kabul etmekte ve Allah’ın varlığını da bu açıdan ispat 

etmektedirler. Onlara göre hür bir iradeye sahip olan Allah istediği zaman 

istediği şeyi var etmektedir. O’nun fiillerinde bir zorunluluk söz konusu 

değildir.313 Diğer taraftan, Kindî hariç314, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozoflar ise 

bir olan Tanrı’dan kendisinde çokluğun bulunduğu bu âlemin nasıl meydana 

geldiğini izah etmek için Tanrı-varlık ilişkisini, yani âlemin yaratılışını, 

kaynağını Yeni Eflatunculuktan alan akıllar nazariyesi ile izah etmektedirler. 

“Bir’den ancak bir çıkar” ilkesine dayanan ve “sudûr nazariyesi” olarak 

isimlendirilen bu anlayışa göre, Tanrı’dan birden fazla varlığın çıkması O’nun 

zâtında bir çokluğa sebep olacağından Tanrı’dan ancak bir varlık çıkmaktadır. 

Bu ilkeden hareketle filozoflar Tanrı ile âlem arasına ‘akıl’ adını verdikleri 

maddi olmayan bir takım aracı varlıklar koymuşlardır. Buna göre, Allah’tan 

sudûr eden ilk varlık “ilk akıl”dır. Sayı bakımından bir olan bu ilk akılda araz 

olarak bir çokluk bulunmaktadır. Çünkü o, özü bakımından mümkün, ilk olması 

bakımından da zorunlu bir varlıktır. Bu sebeple maddi olmayan ilk akıl, hem 

kendi varlığını hem de Allah’ı bilen şuurlu bir varlıktır. İlk akıl bir yönüyle 

Allah’a nispetle mümkün iken, diğer yönüyle kendini düşünmesi sonucunda 

ondan ikinci akıl, birinci gök (el-felekü’l-a’lâ) ve bu feleğin nefsi meydana 

gelmektedir. İlk aklın bu iki yönü âlemdeki çokluğun sebebidir. İkinci akıldan 

da üçüncü akıl, ikinci felek ve onun nefsi meydana gelmektedir. Kendisinden bir 

akıl, bir felek ve onun nefsinin meydana geldiği bu sistem “faal akıl” adı verilen 

onuncu akılda son bulmaktadır. Bu faal akıl da dinî terminolojide Cebrail’e 

tekabül etmektedir. Daima aktif olan faal akıl ay altı âlemini idare etmektedir. 

Ay altı âlemdeki tüm hareketleri tayin etmesinden dolayı faal akla 

“vâhibüssuver” (sûretleri veren) de denilmektedir. Ayrıca o, “Rûhulemîn” ve 

Rûhulkudüs” terimleriyle de ifade edilmektedir.315  

Bu nazariyede varlıklar, Tanrı’dan başlayarak aşağıya doğru inen bir 

varlık hiyerarşisi oluşturmaktadır. Ay üstü âlemde bu sıralama, en mükemmel 

olan Tanrı’dan daha az mükemmel olan varlıklara doğrudur. Bu sıralamada ilk 

mertebede akıllar denilen soyut ve ruhanî melekler, ikinci mertebede nefisler 

                                                        
313 Hayrani Altıntaş, a.g.e., s.80.  
314 Kindî âlemin sonlu, sınırlı ve Allah tarafından yoktan var edilmiş olduğunu kabul etmektedir. 
Bkz. Kindî, Âlemin Sonluluğu Üzerine, s. 199-202; Allah’ın Birliği ve Âlemin Sonluluğu 
Üzerine, s. 207-211, Felsefî Risaleler içinde.   
315 Süleyman Hayri, Bolay, “Akıl”, DİA, İstanbul 1989, c. 2, s. 239. 
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denilen ruhanî melekler ve bunların altında da göksel cisimlerin mertebeleri yer 

almaktadır. Sonuncu göksel cisme gelinceye kadar bu cisimlerin bir kısmı 

diğerinden daha üstündür. Ay altı âleme geçildiğinde ise bu sıralama, en az 

mükemmel olanda daha mükemmel olana doğrudur. Sıralamadaki ilk varlık, 

kendisinden sonra gelenden derece bakımından daha bayağı ve daha düşüktür. 

Burada varlıklar en düşükten başlayarak madde, unsurlar, bileşik-cansızlar, 

bitkiler, hayvanlar ve insanlar şeklinde sıralanmaktadır. Bunlar içerisinde en 

değerli olan dil ve düşünce yetisine sahip olan insandır. Sonrasında hayvan ve 

bitkiler gelmektedir.316  

Filozoflar tarafından âlemin meydana gelmesini açıklamada ortaya 

konulan sudur nazariyesi, kelâmcılar tarafından kabul görmez. Kelâmcılar, 

âlemin Allah tarafından belli bir yokluktan sonra yaratılmış olduğunu ve bu 

yaratmada da bir zorunluluk bulunmadığını kabul ederler. Ayrıca filozofların 

zaman bakımından ezelî olarak gördükleri akıllar, nefisler ve felekler de 

kelamcılar tarafından aracısız ve yoktan yaratılmış olarak kabul edilirler. 

Kelamcılara göre Allah’ın zâtı ve sıfatları dışında özsel ve zamansal ezelî 

yoktur.317 Âlemin yaratılışını kelamcılar daha çok yaratan ile yaratılan ilişkisi 

şeklinde ele alıp, iradeye vurgu yaparken; filozoflar illet ve malûl ilişkisi 

şeklinde ele alıp zorunluluk kavramını ön plana çıkarmışlardır.318    

Meybudî’nin de eserinin metafizik kısmının başlığını oluşturan 

meleklerden kastettiği anlam, mücerred akıllardır. Ona göre, bazen feleklerin 

nefisleri ve bunların dışındakilere de melekler denilmektedir.319 Meybudî akıllar 

konusunu; aklın ispatı, akılların çokluğunun ispatı, akılların ezeliliği ve ebediliği 

ve akılların Allah ile âlem arasında aracı olmaları şeklinde dört kısımda 

incelemektedir.  

C.1. AKLIN İSPATI HAKKINDA 

İslâm felsefesinde cevher, varlık mertebelerinde bulunuşu bakımından 

cisim, nefs ve akıl olmak üzere üç türlüdür. Bunlardan cisim madde (heyûlâ) ve 

sûretten meydana geldiği için maddî bir özellik taşımaktadır.  Nefs cismanî 

olmayan bir cevher olmasına karşın nefsin, yersel ve göksel cisme veya bedene 

bitişmesi söz konusudur. Akıl ise hiçbir şekilde cisme bitişmeyen anlamında 
                                                        
316 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 180-181; Fârâbî, a.g.e., s. 51; Ömer Mahir Alper, a.g.e., s. 98-99.  
317 Mahmut Ay, a.g.e., s. 228. 
318 Mahmut Ay, a.g.e., s. 229-230. 
319 Meybudî, a.g.e., s. 113. 
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mufârak (ayrık) bir varlıktır. İslam felsefesinde ontolojik gerçekliğe sahip bir 

cevher, bir varlık olarak kabul edilen aklın bu maddî olmama niteliği, onu varlık 

mertebesinde cisimden daha üst bir mertebeye koymaktadır.320 Sudûr 

nazariyesinde de kendisi sırf akıl olarak görülen Tanrı’dan yalnızca tek bir şeyin 

sadır olduğu ve bu sadır olanın da akıl olduğu kabul edilmektedir. Çünkü 

Tanrı’dan sadır olan bu şeyin herhangi bir şekilde cismanî veya maddî olması 

imkânsızdır.  

Fârâbî’ye göre Zorunlu Varlık’ın zâtını idrâk ve akletmesiyle mümkün 

varlıkların ilki olan ilk akıl sudûr etmektedir. Sayı itibariyle tek olmasına karşın 

özünde çokluk bulunan bu akıl, hiçbir şekilde cismanî olmayan maddesiz bir 

cevherdir.321  

İbn Sînâ da, varlığının zâtına ek sıfatları bulunmayan aksine fiilleri 

zâtının mükemmelliğinin eseri olan Zorunlu Varlığın ilk fiilinin ‘bir’olduğunu 

ifade etmektedir. O’na göre, eğer Zorunlu Varlık’tan iki fiil çıkmış olsaydı, bu 

çıkış iki ayrı yönden olur bu da hem fiilde hem de fâil de ikiliği gerektirirdi. Fiili 

zâtından kaynaklananın zâtı bir olduğuna göre O’ndan ancak ‘bir’ çıkması 

gerekir. Aksi halde O’nda ikilik olması bileşik olduğu anlamına gelir ki bu Tanrı 

için imkânsızdır. O halde Zorunlu Varlık’ın ilk fiili ‘bir’ olmalıdır.322 Yine İbn 

Sînâ’ya göre, Zorunlu Varlık’tan çıkan bu ilk şey de akıldır. Onun cisim olması 

imkânsızdır. Çünkü cisim madde (heyûlâ) ve sûretten meydana gelmektedir. 

Bunlar da iki ayrı sebebe veya iki ayrı yönü olan tek bir sebebe muhtaçtır. 

Zorunlu Varlık’ın da bileşik olması söz konusu olmadığından heyûlâ ve sûretin 

O’ndan çıkması imkânsızdır. O halde Zorunlu Varlık’tan ilk çıkan şey maddi 

olmayan bir cevher olan ‘ilk akıl’dır.323 İlk İlke’den çıkan bu ilk malûl, sırf 

akıldır. Çünkü o, maddede bulunmayan bir sûret ve ayrık akılların ilkidir.324  

Ebherî, İlk İlke (Mebdeü’l-Evvel) basit olduğu, herhangi bir yönden 

kendisinde çokluk bulunmadığı ve basit olandan da bir şey sudur ettiği için, İlk 

İlke’den de ancak tek bir şeyin sudur ettiğini söylemektedir. İlk İlke’den sudur 

eden bu ilk şey heyûlâ, sûret, araz,  nefs veya akıl olabilir. Burada cevherin 

kısımlarından olan cisim söylenmemiştir. Meybudî’ye göre bunun sebebi cismin 

                                                        
320 İlhan Kutluer, a.g.e., s. 145-146. 
321 Fârâbî, a.g.e., s. 45; İbrahim Hakkı Aydın, a.g.e., s. 171. 
322 İbn Sînâ, Er-Risâletu’l-‘Arşiyye, Risaleler içinde, s.59-60. 
323 Aynı yer. 
324 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 148. 
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heyûlâ (madde) ve sûretten mürekkeb olmasıdır. Bu ilk sudur eden şey heyûlâ 

(madde) değildir. Çünkü heyûlâ, sûret olmaksızın bilfiil kaim olamaz. 

Dolayısıyla sûret için illet olamaz. İlk’ten sadır olanın, ister vasıtalı ister 

vasıtasız olsun, kendisinin dışında hepsi için illet olması gerekmektedir. İlk’ten 

sadır olan bir, sûret de değildir. Çünkü sûretin illiyet bakımından heyûlâya 

önceliği yoktur. Bu bir, araz da olamaz. Çünkü arazın, cevher var olmadan önce 

var olması imkânsızdır. Meybudî burada araza bir açıklama getirmektedir. Ona 

göre, araz, varlığını cevherle devam ettirebilir ve cevher onun varlığının şartıdır. 

Araz, zâtı bakımından zorunlu olanın kaim olan sıfatı olamaz. Çünkü onun 

sıfatı, zâtının aynıdır.  İlk İlke’den sudur eden bir şey nefs de olamaz. Aksi halde 

nefsin cismin var olmasından önce fâil olması gerekirdi. Bu ise imkânsızdır. 

Çünkü nefs, cisimler vasıtasıyla fiil işlemektedir. Böylece İlk İlke’den sadır olan 

bir şeyin, akıl olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim istenilen netice de budur.325 

Meybudî’nin sudur nazariyesinin temel ilkesi olan Bir’den ancak tek bir şeyin 

sudur ettiği ve bunun da ilk akıl olduğunu ifade eden açıklamaları, O’nun 

filozoflar tarafından ortaya konulan bu nazariyeyi kabul ettiğini göstermektedir.  

Meybudî bu konu ile ilgili olarak ortaya konulmuş olan bazı görüşlere de 

yer vermektedir. “Vâcib olandan birçok yön bakımından tek bir şey sudur eder” 

prensibine karşın vâcib olan da olumsuzluklar (sülub) ve izâfetler gibi itibarî 

cihetlerin olduğu söylenmektedir. Bu cihetlerde vâcibin tesirinin şartları ve çok 

sayıdaki eserinin olması caizdir. İtibarî cihetler bakımından ilk malûlün 

eserlerinin artmasının caiz olması gibi. Nefsin tesiri cisim iledir. Ancak sihir, 

keramet ve mucize gibi olağanüstü durumlarda nefsin tesir etmesi cismanî 

değildir. Buna cevap olarak zâtında ve fiilinde maddeden müstağni olduğu 

durumda akıl olduğu söylenmektedir. Ancak burada söylenilen, aklın zâtında ve 

bütün fiillerinde maddeden müstağni bir cevher olduğudur. Bazı fiillerde 

maddeye muhtaç olur ki bu durumda da akıl değil nefs olur. İlk sudur edenin ilk 

mertebede icadını bir alet olmaksızın yapan nefis olması caizdir.326 

C.2. AKILLARIN ÇOKLUĞUNUN İSPATI 

Tanrı’dan ilk meydana gelen şeyin sayı olarak bir olan ilk akıl olduğunu 

belirten Fârâbî’ye göre ilk yaratılan bu akılda araz olarak bir çokluk 

bulunmaktadır. Çünkü ilk akıl, ilk olduğu için zorunlu; özü itibariyle de 

                                                        
325 Meybudî, a.g.e., s. 113-114. 
326 Meybudî, a.g.e., s. 114. 
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mümkün bir varlıktır. Bundan dolayı o, hem İlk Varlık’ı hem de zâtını 

bilmektedir. İlk akıldaki bu çokluk “ilke”den değildir. Çünkü onun varlığı özü 

gereği mümkündür ve o, İlk’ten kaynaklanan bir varlığa sahiptir. İlk akıl zorunlu 

olduğu ve İlk’i bildiği için ondan başka bir akıl meydana gelmektedir. Mümkün 

olduğu ve özünü bildiği için de madde ve sûretiyle “nefis demek olan en yüksek 

gök meydana gelmektedir. İkinci akılda da araz bakımından bir çokluk 

bulunduğu için ondan da bir akıl ve gök meydana gelmektedir. Bu şekilde her 

akıldan bir başka akıl ve göğün meydana geldiği bu sistem maddeden mücerred 

olan faal akılda sona ermekte ve böylece göklerin sayısı tamamlanmaktadır.327        

İbn Sînâ bir’den tek bir şeyin meydana gelmesini ve bu tek şeyi de bir 

çokluğun takip etmesini imkânsız görmemektedir. Eğer bu çokluk olmasaydı, 

bir olan şeylerden yine bir şey meydana gelir dolayısıyla cisim meydana 

gelmezdi. Fakat cisimler bir vasıtayla İlk’ten meydana gelmişlerdir. ‘Bir’den 

ancak tek bir şey çıkar’ ilkesiyle birlikte, yokluktan varlığa çıkarılan ilk şeylerde 

ikilik bulunması sebebiyle bir zorunluluk veya çokluğun bulunması 

gerekmektedir. Ayrık akıllardaki çokluk ise, özü gereği mümkün varlık olmaları 

ve İlk sayesinde de zorunlu varlık olmalarıdır. Çünkü O, akıl olması bakımından 

hem kendi zâtını hem de zorunlu olarak İlk’i akletmektedir. Böylece onda, 

mümkün varlık olarak kendi zâtını akletmesi, varlığının zorunluluğunun İlk’ten 

geldiğini akletmesi ve İlk’i akletmesi şeklinde bir çokluk ortaya çıkmaktadır. 

Zorunlu Varlık’tan ilk akıla gelen şey çokluk değil, varlığının zorunluluğudur. 

Bu zorunluluk gereği de ilk aklın İlk’i ve kendi zâtını akletmesiyle bir çokluk 

oluşur. Ancak çok sayıdaki ayrık aklın İlk’ten var olması birlikte değildir.328 

Allah mutlak anlamda bir olduğu için O’ndan yalnızca ilk akıl çıkar. İlk aklın 

çıkması ise Allah’ın kendi zâtını düşünmesiyle gerçekleşir. İlk akıl Zorunlu 

Varlık’ı düşündüğünde kendisinden ikinci akıl, kendi varlığının dolayısıyla 

zorunlu olduğunu düşünmesinden feleğin nefsi ve kendinin zâtı bakımından 

mümkün olduğunu düşünmesinden de feleğin cismi, maddesi meydana 

gelmektedir. Bu faal akıl olan onuncu akla kadar böyle devam etmektedir. İlk 

akıl ve ondan sonra gelen akıllar vasıtasıyla âlemdeki diğer varlıklar bir 

derecelenmeyle meydana gelmektedir. Âlemdeki çokluğun sebebi de ilk aklın 

                                                        
327 Mahmut Kaya, Felsefenin Temel Meseleleri (Uyûnü’l-Mesâil), İslâm Filozoflarından Felsefe 
Metinleri içinde, Klasik Yayınları, İstanbul 2003, s. 120. 
328 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 150. 
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zâtı bakımından mümkün ve Zorunlu Varlık ile de zorunlu olan iki yönlü 

varlığıdır.329 

Ebherî akılların çokluğunu ispat için kullandığı delile göre, aracısız 

olarak,  Meybudî’nin gözlem yoluyla yıldızların hareketlerindeki farklılıkların 

müşahedesiyle kendisindeki çokluğunun varlığı hakkında bilgi sahibi 

olduğumuzu ifade ettiği feleklerde, müessir, ya bir akıl ya bir felek ya bir 

kısmının bir kısmına müessir olduğu çok sayıda felek veya çok sayıdaki akıl 

olabilir. Bir önceki bahiste de yer aldığı gibi birden ancak tek bir şeyin sudur 

etmesi ilkesinden dolayı bütün feleklerin bir akıldan sudur etmesi imkânsızdır. 

Bu yüzden müessir, bir akıl olamaz. Bunun bir ya da çok sayıda felek olmasına 

da imkân yoktur. Çünkü bir felek diğer bir feleğin illeti olsaydı kuşatanın (hâvi), 

kuşatılanın (mahvî) var olması için illet olması veya bunun aksi bir durumun 

olması söz konusu olurdu. İkinci durumun olmasına imkân yoktur. Çünkü 

kuşatılan, ehass ve daha küçüktür. Meybudî’ye göre kuşatılan, oluş ve bozuluşa 

kâbil olan unsurlara kuşatandan daha yakın olduğu için ehassdır ve oluş ve 

bozuluşa kâbil olmayan feleklerden de ehassdır. Ayrıca ehass olana daha yakın 

olan, ona uzak olandan ehassdır. Meybudî, daha küçük olması hususunda, eğer 

kuşatılanın kalınlığı (sehanet) fazla ve mesafe bakımından kuşatandan fazla 

olursa, kuşatan yükseklik bakımından ondan daha uzun olsa da, hacim 

bakımından ondan daha büyük olacağı şeklindeki bir bahse yer vermektedir. 

Daha hususi ve daha küçük olanın, daha şerefli ve daha büyük olanın sebebi 

olamayacağından dolayı ikinci durumun olması ona göre imkânsızdır.330  

Ebherî’ye göre kuşatanın, kuşatılanın varlığı için illet olması caiz 

değildir. Çünkü böyle bir durumda malûlün varlığının zorunluluğunun 

zorunluluğundan sonra olmasından dolayı kuşatılanın vücudunun 

zorunluluğunun kuşatanın vücudunun zorunluluğundan sonra olması gerekirdi. 

Böylece zâtı bakımından kuşatılanın yokluğuyla beraber kuşatanın varlığı, yani 

varlık mertebesinde, imkânsız olmazdı aksine mümkün olurdu. Aksi halde 

kuşatılanın varlığı kuşatanın varlığıyla beraber kuşatanın varlığından sonra 

olmazdı. Bu ise çelişkidir. Eğer kuşatılanın yokluğuyla birlikte kuşatanın varlığı 

mümkün olsaydı hala (boşluk) zâtı bakımından mümkün olurdu. Meybudî 

                                                        
329 Hayrani Altıntaş, a.g.e., s. 86-87; Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 
173-174. 
330 Meybudî, a.g.e., s. 114. 
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burada kuşatanın dâhilinde boşluğun varlığı ve onun dâhilinde kuşatılanın 

yokluğunun her ikisinin de gerekli olduğunu söylemektedir. Nefsü’l emirde ve 

tasavvurda onlardan biri diğerinden ayrı değildir. Eğer onlardan birisi bir 

mertebede zorunlu değil mümkün olursa diğeri de mümkün olur, zorunlu olmaz. 

Boşluğun varlığı, kuşatanın varlığının zorunluluğu mertebesinde, kuşatılanın 

yokluğunun (mümkün) olduğu gibi, mümkün olur. Bu ise çelişkidir. Boşluğun 

varlığının zâtı bakımından (lizâtihi) mümteni olması zorunludur. Aslında 

boşluk, hiçbir mertebede mümkün olmaz. Çünkü zât bakımından olan şey, ne 

takip eder ne de takip edilir.331  

Bu mesele hakkında her iki düşünürümüzün de söyledikleri İbn Sina’ya 

dayanmaktadır. Çünkü İbn Sînâ da, kuşatılanın kuşatanın nedeni olamayacağını 

söylemektedir. İbn Sînâ’ya göre kendisinden bir fiil çıkan cisim varsayıldığında, 

bu ferd ondan ancak, belirli bir ferd olduğunda meydana çıkar. Eğer feleksel 

cisim, kuşattığı feleksel bir cismin illeti olsaydı, malûlün illetin varlığıyla 

beraber durumu değerlendirildiğinde onun imkân olduğu görülürdü. Varlık ve 

zorunluluk ise, illetin varlığından ve zorunluluğundan sonradır. Fakat burada, 

kuşatılanın varlığı ve kuşatandaki boşluğun yokluğu beraber bulunmaktadır. 

Bunun sebebi, kuşatanın ferdleşmesi değerlendirildiğinde, onunla beraber 

kuşatılan için bir imkânın bulunmasıdır. Çünkü varlık ve zorunlulukta illetin 

ferdleşmesi, malûlün ferdleşmesinden önce gelmektedir. Buna göre boşluğun 

yokluğu ya kendi zorunluluğu ile beraber olacaktır ya da zorunlu olmayacaktır. 

Eğer zorunlu olursa, kuşatılan doluluk, kendi zorunluluğuyla beraber zorunlu 

olmuş olur. Hâlbuki o, zorunluluğuyla beraber zorunlu değildir, mümkündür. 

Eğer zorunlu olmazsa o, kendi kendinde mümkün bir nedenle de zorunlu olur ki 

bu durumda da boşluk, zâtı sebebiyle imkânsız değil aksine bir sebep ile 

imkânsız olur. Hâlbuki o, zatı sebebiyle imkânsızdır. O halde göksellerden 

hiçbir şey, altındakinin ve içinde kuşatılanın nedeni değildir. Kuşatılanın, daha 

üstün, daha güçlü ve daha büyük olan kuşatanın nedeni olması mümkün 

değildir.332  

Meybudî eserinde, kuşatılanın yokluğu ile boşluğun varlığı arasında bir 

gerekliliğin olmadığını düşünenlerin görüşlerine de yer vermektedir. Bu görüşü 

                                                        
331 Meybudî, a.g.e., s. 114-115. 
332 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, s. 154. 
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savunanlara göre, kuşatan ve kuşatılan birlikte yok farzedilse, bu iki gerekli 

olandan diğerinin yani boşluğun varlığının ortadan kalmasıyla kuşatılanın 

yokluğu gerçekleşir. Meybudî, daha önce açıklandığı gibi, kuşatılanın yokluğu 

ve boşluğun varlığının gerekli olduğunu ve bu gerekliliğin de mutlaka bir ispata 

ihtiyaç göstermediğini ifade etmektedir. Ancak kuşatanın, kuşatılanın mutlağına 

illet olmadığını belki belirli bir kuşatılana illet olduğunu tartışmak mümkündür. 

Boşluğun varlığı belirli bir kuşatılanın yokluğunu gerektirse de belirli bir 

kuşatılanın yokluğu boşluğun varlığını gerektirmez. Bu ikisi arasında bir 

gereklilik yoktur. Meybudî bu hususta bir görüşe yer vermektedir. Buna göre iki 

gerekli olandan biri zât bakımından vâcib iken diğerinin başkası bakımından 

vâcib olması caizdir. Bu vâcib ile ilk malûlü gibidir ki bunlardan birinin imkânı 

diğerinin imkânını gerektirmez. Bu görüşe karşın Meybudî, zât bakımından 

zorunlu olmadan, başkası bakımından zorunlu olanın ortadan kalkmasının caiz 

olmasıyla beraber iki gerekli olanın, zorunlulukta birbirini takip etmesinin nasıl 

caiz olacağını sormaktadır. Bu ikisi arasında ayrılmanın mümkün olması 

gereklidir. Meybudî’ye göre, zâtına nazaran onlardan birisinin ortadan 

kalkmasının imkânı, diğerinden ayrılmasının caiz olmasını gerektirmez. 

Diğerine nazarla onu ortadan kalkmasının imkânını gerektirir. Böylece 

feleklerde müessir olanın çok sayıdaki akıllar olduğu ortaya çıkmaktadır.333   

Meybudî, felekte müessir olanın bir araz veya nefs olmasının caiz olup 

olmadığı meselesine de yer vermektedir. Ona göre eğer müessir olan nefs olursa, 

nefsin tesiri, fillerinin sudurunda kendisine alet olan cisim vasıtasıyla olur. Bu 

durumda da tabiatı bakımdan cismin felekten önce olması gerekir ve feleğe 

nispeti bakımından cisim, kuşatan veya kuşatılan olur. Ancak bu ikisinin de batıl 

olduğu açıklanmıştı. Felekte müessir olanın araz olup olmamasına gelince, 

Meybudî, arazın cevherden daha zayıf olduğunu ifade etmektedir. Daha zayıf 

olan da daha kuvvetli olana illet olamaz. Diğer taraftan araz, felekte müessir 

olsa dahi, tesirinde mahalle muhtaç olur. Bu mahal de nefs veya araz olursa, 

müessirin felek veya nefs olması halinde gerekli olan durum söz konusu olur. O 

halde bu mahallin akıl olması gerekmektedir ki istenilen netice de budur. Çünkü 

feleklerden her biri, yalnız bir akıl ile kaim olan araza muhtaç olur. Gerçekte bir 

                                                        
333 Meybudî, a.g.e., s. 115. 
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aklın çok sayıdaki feleğe kıyamı imkânsızdır. Feleklerin çok sayıda olması 

bakımından akılların da çok sayıda olması gerekmektedir.334  

Ebherî, insanların zanna düşebileceğini düşündüğü iki husus hakkında 

açıklama getirmektedir. Meybudî bu açıklamalardan ilkinin kuşatılanın, 

kuşatana illet olamayacağına dair ortaya konulan delil hususunda zanna yol 

açabilecek bir duruma yönelik yapıldığını söylemektedir. Yani “felek-i ala ve 

kuşatılanın sebebi olan ikinci akıl, ilk aklın malûlleri olmakla bunlardan her biri 

diğeri ile beraber bulunmaktadır. İkinci aklın, kuşatılana illet olmada öncelikli 

olması gibi kuşatanın da illet olmada kuşatılandan önce olması gerekmektedir. 

Çünkü “mütekaddim ile beraber bulunan şey de mütekaddimdir” şeklindeki bir 

görüşe karşı açıklama yapılmıştır. Ebherî’ye göre sebebin, kuşatılana önceliği 

olmasıyla beraber, kuşatan ve ikinci akıl olan kuşatılanın sebebi birlikte 

bulunmaktadır. Fakat kuşatanın kuşatılana önceliği yoktur. Çünkü sebep, illiyet 

bakımından önceliklidir. İlliyet bakımından mütekaddimle beraber olan şeyin, 

illiyet bakımından mütekaddim olması gerekmez. Aksine Meybudî’ye göre, 

illiyet bakımından mütekaddim olmaması ve müstakil iki illetin şahıs 

bakımından tek olan malûlde toplanması gerekmektedir. İlliyet bakımından 

onlardan her birine muhtaç ve bir diğerine nazarla onlardan her birinden 

müstağni olması çelişkidir. Meybudî, Ebherî’nin diğer açıklamasının da 

“kuşatan ve kuşatılanın zât bakımından mümkün olmalarından dolayı boşluğun 

mümkün olduğu, bunların yokluklarının caiz olduğu ve yokluklarının boşluğu 

gerektirdiği” şeklindeki bir zannı ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını ifade 

etmektedir. Ebherî açıklamasında, kuşatan ve kuşatılandan her birinin zâtı 

bakımından mümkün olduğunu ve bunun boşluğu gerektirmediğini 

söylemektedir. Çünkü boşluk bundan dolayı gerekmez. Kuşatanın varlığı ve 

kuşatılanın yokluğunun bir arada bulunması boşluğu gerektirir ki bu da mümkün 

değildir. Çünkü Meybudî kuşatan ve kuşatılanın sebebinin her ikisinin de gerekli 

olduğunu söylemektedir. Meybudî’ye göre de kuşatan ve kuşatılanın kendileri 

sebebiyle mümkün olmaları boşluğu gerektirmez. Çünkü cirm335 kuşatan ve 

kuşatılanın boşluğundandır. Kuşatan ve kuşatılanın ortadan kalkmasıyla cirm, 

sınırlandırılmış yönler olur. Kuşatan ve kuşatılanın ortadan kalktığı cirmin 

                                                        
334 Meybudî, a.g.e., s. 115-116. 
335 “Üç boyutlu cevher, cisim, semavi cisim” anlamına gelen cirm kelimesi, Meşşai filozoflar 
tarafından ay-üstü âlemde yer alan varlıklar ve felekler için kullanılmaktadır. Ay-altı âlemde yer 
alan varlıklar için de cisim kelimesi kullanılmaktadır, Bkz. Mehmet Vural, a.g.e., s. 87-88.  
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ötesindeki durum, cihetlerin sınırlandırılmasının ötesindeki durum gibidir. Yani 

onda boşluk olmadığı gibi doluluk da yoktur. Öyle ki burada mekân da yoktur. 

Kuşatan ve kuşatılanın ortadan kalktığı cirmin ötesindeki durum, boşluğun 

ortadan kalkmasını gerektirmez.336  

C.3. AKILLARIN EZELİLİĞİ VE EBEDİLİĞİ 

Akılların ezelî ve ebedî olması niteliği, akılların maddî olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Akılların zaman bakımından ezelî ve ebedîliği, onların 

kendi özlerinden kaynaklanan bir zorunluluk değildir. Aksine süreklilik ve 

sonsuzluğu kendilerine veren Zorunlu Varlık’a bağlıdır.337     

Meybudî akılların ezeliliği ve ebediliği konusunda öncelikle, ezelî ve 

ebedî kavramlarının tanımlarına yer vermektedir. Buna göre ezelî, “ezelde 

bulunan şey”dir. Ezel, mazi yönünden sona eren zamanın dışındadır. Ebedî ise 

“ebedde bulunan şey”dir. Ebed, gelecek yönünden sonlu olan zamanın 

dışındadır.338  

Ebherî akılların ezeli olması hakkında farklı izahların bulunduğunu ifade 

etmekte ve bu izahlardan yalnızca birisine yer vermektedir. Ebherî’ye göre 

Zorunlu Varlık, malûlüne tesir etmesi için gerekli olan her şeye sahiptir. Eğer 

bunlara sahip olmasa, kendisi için beklenen bir durumun olması gerekirdi ki bu 

çelişkidir. Meybudî burada, ilk aklın illetinde çokluk hususunda bir kapalılık 

olduğunu söyleyenlerin görüşlerine yer vermektedir. Daha uygun olan, zorunlu 

olanın, bir ferdi olması bakımından ilk malûlüne tam illet olduğunun 

söylenmesidir. Çünkü zorunlu kendisi dışında başka bir şeye ihtiyaç duyar ve bu 

şey de ona yakın olursa, bu durumda zorunlu olanın zâtı üzerine zâid bir sıfat 

olur. Bu da onların görüşlerine muhaliftir. Eğer bu şey ona yakın değil de ondan 

ayrı olursa onun malûlü olarak mümkün olurdu. Malûl olduğu için de önce 

olması gerekirdi ki bu çelişkidir.339  

Ebherî’ye göre akıllar da bir kısmının diğer bir kısmına tesir etmesi için 

gerekli olan şeylere sahiptir. Çünkü onlar için mümkün olan her şey bilfiil 

gerçekleşmiştir. Aksi halde onlar için gerekli olan şeylerden birisi hâdis olurdu. 

Her hâdis de maddeyle öncelenmiş olduğundan o da maddi bir şey olurdu, yani 

akıllar maddi hâdise yakın olurdu ki, bu bir çelişkidir. Böylece bu delilden 
                                                        
336 Meybudî, a.g.e., s. 116-117. 
337 Ahmet Saim Kılavuz, “Ebed”, DİA, İstanbul 1994, c. 10, s. 72. 
338 Meybudî, a.g.e., s. 117. 
339 Meybudî, a.g.e., s. 117. 
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akılların ezeliliği gerekmektedir. Çünkü tam illetin var olduğunda malûlün de 

var olması zorunludur. Meybudî akılların ezeliliğinin şu istidlalle de mümkün 

olduğunu söylemektedir: Eğer akıl zaman bakımından hâdis olsaydı, maddi 

olurdu. Çünkü zaman bakımından hadis olan madde ile öncelenmiştir. Bu ise 

çelişkidir.340  

Ebherî akılların ebediliği hususunu şöyle açıklamaktadır: Ondan bir şey 

yok olduğunda, onun varlığı için gerekli olan durumlardan birisi yok olur. Bu 

durumda Yaratıcı veya akıllardan bir şey değişime ve hudûsa kâbil olurdu ki bu 

çelişkidir. Çünkü illetin zâtına aykırı olan varlıkta geçerli durumlar, illetin zâtına 

yakın olan durumlardır. Bu ise çelişkidir.341  

C.4. ALLAH İLE CİSMANİ ÂLEM ARASINDAKİ ARACI 

AKILLAR 

Fârâbî’ye göre Zorunlu Varlık’tan, hiçbir şekilde cisimsel olmayan ve 

maddede bulunmayan İkinci var olan’ın varlığı taşmaktadır. Bu ikinci varlık, 

hem kendi özünü hem de İlk Var olan’ı düşünmektedir. Onun İlk Var olan’ı 

düşünmesinden üçüncü bir var olan ve kendi özünü düşünmesinden de İlk 

Gök’ün varlığı çıkmaktadır. Üçüncü var olan’ın İlk olan’ı düşünmesinden 

dördüncü var olan ve kendi özünü düşünmesinden de sabit yıldızlar kümesinin 

varlığı çıkmaktadır. Fârâbî’ye göre bu şekilde, dördüncü var olan’dan Satürn 

küresi ve beşinci bir varlık, ondan Jüpiter küresi ve altıncı bir varlık, ondan da 

Mars kümesi ve yedinci bir varlık çıkmaktadır. Yedinci var olan’dan Güneş 

küresi ve sekizinci bir varlık, ondan Venüs küresi ve dokuzuncu bir varlık, 

ondan da Merkür kümesi ve onuncu bir varlık çıkmaktadır. Onuncu varlık’tan 

da Ay küresi ve on birinci bir varlık çıkmakta ve böylece maddeden ayrı olan 

akılsal varlıklar, tabiatları gereği dairesel hareket yapan ay küresi ile göksel 

cisimler sona ermektedir. Fârâbî bu ayüstü dünyadan sonra, tabiatları gereği en 

üstün mükemmelliğe sahip olmayan ayaltı dünyadaki varlıkların meydana 

geldiğini belirtmektedir.342        

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İbn Sînâ İlk’ten tek bir şeyin sadır 

olmasını ve bu şeyi de bir çokluğun takip etmesini imkânsız görmemektedir. 

Ancak çok sayıdaki bu ayrık akılların İlk’ten meydana gelmeleri beraber 

                                                        
340 Meybudî, aynı yer.  
341 Meybudî, a.g.e., s. 117. 
342 Fârâbî, a.g.e., s. 45-49. 
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değildir. İbn Sînâ’ya göre, Fârâbî de olduğu gibi, öncelikle bu akılların en 

yücesi, İlk’ten meydana gelir. Ardından da diğer akıllar gelir. İlk aklın İlk’i 

akletmesiyle onun altındaki akıl meydana gelmektedir. İlk aklın zâtını 

akletmesiyle en uzak feleğin sûret ve yetkinliğinin varlığı olan nefsi meydana 

gelmektedir. İlk aklın varlık imkânından da feleğin cisimliği meydana 

gelmektedir. Böylece varlık bakımından her aklın altında feleğin maddesi, sûreti 

ve bir sonraki akıl olmak üzere üç şey bulunmaktadır. Bu onuncu akıl olan faal 

akıla kadar bu şekilde devam etmektedir.343 İbn Sînâ’ya göre, göksel kürelerin 

tamamlanmasından sonra unsurlardan meydana gelen cisimlerin, oluşan ve 

bozulan şeylerin varlığı gelmektedir. Bu unsurlardaki sûret farklılıkları da, 

feleklerdeki farklılığın ortaya çıktığı şeyden; unsurların maddelerinin birliği ise 

feleklerdeki birliğin ortaya çıktığı şeyden kaynaklanmaktadır.344  

Ebherî’ye göre, daha öncede ifade edildiği gibi, Zorunlu Varlık tektir. 

O’nun ilk malûlü, mutlak akıldır.  Felekler de akılların malûlleridir. Ancak 

felekler ve onların ilkeleri çoktur. Çünkü birden ancak bir sudur eder. 

Kendisinden Felek-i Azam’ın sudur ettiği akılda çokluk vardır. Fakat bu çokluk 

onun Zorunlu Varlık’tan suduru itibariyle değildir. Meybudî’ye göre eğer 

Zorunlu Varlık’tan sadır olması hasebiyle onda çokluk bulunsaydı, o zaman 

zorunlu olandan çokluğun sudur etmesi gerekirdi. Ebherî ilk akıldaki bu 

çokluğun, zâtı sebebiyle varlığının mümkün mâhiyet ve illeti sebebiyle 

varlığının zorunlu olmasından dolayı olduğunu söylemektedir. Başkası 

bakımından varlığının zorunluluğu ve zâtı bakımından varlığının imkânı 

gerekmektedir. İlk akıl, kendisinde var olan bu iki itibardan birisiyle ikinci aklın 

ilkesi, diğeriyle de felek-i azamın ilkesi olmaktadır. En şerefli malûlün en şerefli 

yönüne tabi olması gerekmektedir. Dolayısıyla ilk akıl, başkasından dolayı 

varlığı zorunlu olan mevcud olması yönüyle ikinci aklın ilkesi, zâtı bakımından 

mümkün olması yönüyle de felek-i azamın ilkesi olmaktadır.  

Meybudî, burada, Fahreddin er-Râzî’nin Mulahhas isimli eserinde bu 

hususla ilgili (filozoflara) yönelttiği eleştirilere yer vermektedir. Râzî’ye göre 

bazen ilk akılda varlık ve imkân olmak üzere iki yön itibar edilmiştir. Bunlardan 

ilk aklın varlık yönü ikinci aklın illeti, imkân yönü de feleğin illeti kılınmıştır. 

Bazıları varlık ve imkân bedelinde, ilk aklı varlığı ve imkânı bakımından 

                                                        
343 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 150-151. 
344 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 155. 
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taakkul ederek akla ve feleğe illet kılmışlardır. Bazen, ilk akılda kendi nefsinde 

varlığı, başkasından dolayı zorunluluğu ve kendisi bakımından imkânı olmak 

üzere üç yönlü bir çokluk itibar etmişlerdir. Bu üç yön itibariyle ilk akıldan 

kendi varlığı dolayısıyla akıl, başkasından dolayı zorunluluğu bakımından nefs 

ve imkânı dolayısıyla da felek sudur etmektedir. Bazen de ilk akılda, onun 

ilmini de katarak dört yön itibar etmişlerdir. Onun imkânını feleğin heyulasına, 

illet ve ilmini de sûretine illet kılmışlardır. Ancak bu çokluk örneğine, “bir, 

malûllerinin çokluğuna masdar olmasında yeterli olsaydı, Zorunlu Varlık’ın 

zâtının selbler ve izafetler itibariyle bütün mümkünler için ilke yapılması doğru 

olurdu. Bunun için, Onun bazı malûllerini vasıta yapmaya ve birden ancak bir 

sadır olur şeklinde hüküm vermeye gerek yoktur” şeklinde itiraz edilmektedir. 

Bu itiraza selb ve izafetlerin, onların dışındaki şeylerin sübutuna bağlı olduğu ve 

selb ve izafetlerin bu şeylere dâhil olması durumunda devr gerekeceği şeklinde 

cevap verilmektedir. Bu cevap da reddedilmektedir. Çünkü selb ve izafetlerin 

sübutu, onların dışındaki şeylerin sübutuna bağlı değildir. Belki taakkulleri 

kendileri dışındaki şeylerin taakkulüne bağlıdır ki bu durumda devr gerekmez. 

Ancak bir şeyi başka bir şeye selb etmenin, iki taraftan birinin gerçekleşmesine 

bağlı olmadığı açıktır. İki şey arasındaki izafete gelince, bu ancak ikisinin 

gerçekleşmesinden sonra olur. Çokluğun birden sudurunun mümkünlüğü 

yönlerin çokluğunu gerektirmektedir. Bunun nasıllığını açıklamak mümkündür. 

Elif’i ilk ilke farz edersek ondan sadır olan be olur. Bu elif’in malûller 

mertebesinin ilkidir. Sonra elif’ten be vasıtasıyla bir şeyin suduru caizdir ki bu 

da cim olur. Be’den bir şey sadır olur. Bu da dal olur. İkinci mertebede birinin 

diğerine önceliği olmayan iki şey olur. Eğer elif’e nazarla be’den başka bir şeyin 

suduru caiz görülürse, ikinci mertebede eşya üç olur. Sonra elif’ten cim 

vasıtasıyla bir şeyin ve dal vasıtasıyla da ikinci bir şeyin suduru caizdir. Cim ve 

dal vasıtasıyla üç, be ve cim vasıtasıyla dört, be ve dal vasıtasıyla beş, be, cim 

ve dal vasıtasıyla altı, be’den cim vasıtasıyla yedi, yalnızca dal vasıtasıyla sekiz, 

cim ve dal vasıtasıyla dokuz, yalnızca cim’den on, yalnızca dal’dan on bir, cim 

ve dal vasıtasıyla on ikinin tamamı üçüncü mertebede olur. Eğer yukarısında 

bulunana şeye nazarla aşağıdan sudur caiz görülse ve vasıta olanlarda bir diziliş 

(tertib) itibar olunsa bu mertebede olan sudur daha zayıf olur. Bu mertebeler 

caiz görülürse, birinci mertebede adetlerin sayımı olmaz, varlığın çokluğu caiz 



 
 

113

olur. Meybudî bunların Şerhu’l İşarat’ta muhakkık (Nasreddin Tûsî) tarafından 

da zikredildiğini ve bunun Telvihat’a da uygun olduğunu ifade etmektedir.345     

Ebherî’nin düşüncesinde, daha önce de zikredildiği gibi, ilk aklın 

zorunlu varlık olması yönüyle ikinci aklın ilkesi ve mümkün varlık olma 

yönüyle de feleğin ilkesi olması yoluyla her bir akıldan bir akıl ve bir felek 

sudur etmekte ve bu dokuzuncu akılda sona ermektedir. Dokuzuncu akıldan da 

ay feleği ve onuncu akıl sudur etmektedir. Onuncu akıl, ay altı âlemde 

bulunanlar için feyzlerin ilkesi ve müdebbir (idare eden) olan faal akıldır. 

Meybudî’ye göre unsurlar âleminde fiil ve tesirleri çok sayıda olduğunu için bu 

akla faal akıl denilmekte ve şer’i lisanda da Cebrail olarak isimlendirilmektedir. 

Faal akıldan unsurların heyûlâsı ve unsurların heyûlâsının istidâdı şartıyla, 

muhtelif cismî ve nevî sûretler sudur etmektedir. Ancak heyûlânın istidadının 

sûretleri kabulü, ayrık akıl yönünden değildir. Bundan dolayı olsa değişmezdi. 

Belki heyûlânın istidadı, semavi hareketler sebebiyledir. Meybudî bu 

hareketlerin muhtelif semavi durumlar meydana getirdiğini de söylemektedir. 

Ona göre bu durumlar sebebiyle heyûlânın istidâdları da muhtelif olmaktadır. 

Her hâdis hareket hâdis bir durumu ve bu hâdis durum da heyûlâda istidâdın 

hudûsünü gerektirmektedir. Bu istidâd da hâdis sûretin faal akıldan heyûlâya 

feyezan etmesini gerektirmektedir. Ebherî, her hâdisin, başka bir hâdisi 

önceleyen bir şartla öncelendiğini ifade ederken Meybudî’ye göre bunun “her 

hâdisin başka bir hâdisle öncelenir” şeklinde söylenmesi daha uygundur. Ebherî, 

bu öncelenmenin sebebini ya hâdis olan hareketlerin, belki diğer hâdislerin, 

devamlı olması veya başka bir hâdisin hudûsundan sonra olmasında 

görmektedir. Birincisi imkânsızdır. Çünkü bu durumda hâdis olaylar devamlı 

olurdu. Bu hâdisler ya varlıkta bir araya gelirdi ya da birbirini takip ederdi. 

Varlıkta bir araya gelmelerine imkân yoktur. Aksi halde var olmada aralarında 

sonsuz bir tertip bulunan durumların bir arada olması gerekirdi ki bu muhaldir. 

O halde öncesi olmaksızın her hareketten önce hâdis bir hareket ve her hâdisten 

önce bir hâdis olmalıdır.346 

Meybudî bu hususta bir bahse yer vererek hâdis olanlardan önce olan 

hadisi nefyetmek üzere delil ikame olunması durumunda bu zikredilenlerin 

anlaşılacağını ifade etmektedir. Bu hâdisi nefye delil ise ona göre şöyledir: 

                                                        
345 Meybudî, a.g.e., s. 117-119. 
346 Meybudî, a.g.e., s. 119-120. 
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“Hâdisin, tam illetin bütün cüzleriyle kadîm olması caiz değildir. Ancak hâdis 

olanların kıdemi gerekmektedir. Hâdisin tam illeti, hâdisin cüzlerine 

müştemildir. Bu, onun için, tam illetten hâdis bir cüzdür. Tam illet de, hâdis 

cüzü müştemildir. Bu şekilde sonsuza kadar devam etmektedir. Feleğin 

hareketinin zâtında devamlı olduğu söylenmektedir ki bu, kıdem ve hudûs âlemi 

arasında vasıta olan, başlangıcı olmayan teceddüdlerin intikali için 

gerekmektedir. Eğer bu hareket devamlı olmazsa, kıdem ve hudûs âleminden 

biri diğerine irtibatlı olarak düşünülmezdi. Çünkü hâdisin tam illeti bir arada 

kadîm olmaz. Kadîm, bir şeye tam illet olursa malûlü ondan ayrılmaz. O halde 

hâdis, illetler silsilesinde kadîme çıkmaz. Kadîm de malûllerinin silsilesinde 

hâdise inmez. Belki oradan devamlı olan ve olmayan iki yönlü bir durum 

gerekir. Devamlılığı bakımından kadîme istinad eder ve devamlı olmaması 

bakımından da öncesini takip eden bir müteceddid olur ve kadîmden hâdis 

olanların feyezanına sebep olur.”347      

Ebherî, var olmada aralarında sonsuz bir tertip bulunan durumların bir 

arada bulunmasının neden imkânsız olduğunun söylendiğine dair bir açıklama 

getirmektedir. Ebherî’ye göre birini belirli bir noktadan sonsuza, diğerini de 

belirli bir noktadan bir mertebe önce alıp, bunlardan ikincisini, yani nâkıs olanı, 

birincisine, yani zâid olana, tatbik ederiz. Bunlardan nâkıs olanın birinci cüzüne 

zâid olanın birinci cüzü, nâkıs olanın ikinci cüzüne zâid olanın ikinci cüzü 

gelecek şekilde kıyas ettiğimizde ya bunu sonsuza kadar tatbik edebiliriz. 

Sonsuza kadar birbirleriyle mutabık olmaları durumunda bunlardan biri 

diğeriyle aynı olur ki bu durumda ayrı diye zikretmek gerekmez. Öyle ise 

birincisine imkân yoktur. Yahut da âhâdların348 sayısında nâkıs ile zâidin aynı 

olması gerekir ki bu çelişkidir. Bu yüzden kesilme gerekir ve böylece nâkıs olan 

sonlu olur. Zâid olan, nâkıs olandan sonlu miktarda fazladır. Sonludan sonlu 

miktar ile zâid olanın sonlu olması gerekmektedir. Böylece bu iki cümle sonsuz 

farz olunmuşken sonlu olmuşlardır.349 

Meybudî, diziliş ve var olmada, bir arada bulunma kaydına itibar 

edildiğini ifade etmektedir. Çünkü eğer âhâd, feleğin hareketleri gibi, hariçte bir 
                                                        
347 Meybudî, a.g.e., s. 120. 
348  İbn Sînâ, Şifa’da (Mantık-Mekûlât-Kategoriler) bu birlikleri (el-âhâd): “Bölünemez olması 
bakımından bölünmeme anlamının kendisi veya kendisinde birlik olan şeydir ki bu şey hem 
birlik sahibidir hem de kendisinde, birlik taşıyan başka bir varlığı taşıyıcıdır”  şeklinde tarif 
etmektedir”, Bkz. İbn Sînâ, Şifa- (Mantık-Mekûlât-Kategoriler), Kahire 1959, s. 18, 120). 
349 Meybudî, a.g.e., s. 120-121. 
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arada mevcut olmazsa, tatbik tamamlanmaz. Cümlelerden birinin diğerinin 

hizasında gerçekleşmesi hariçte değildir. Yani zamanda ve hariçte var olmuş 

olması bakımından bir arada değildir, Yine aynı şekilde zihinde de var değildir, 

çünkü onun varlığının bir defada zihinden ayrı olması imkânsızdır. Cümlelerden 

birinin ahâdı, diğer cümlenin âhâdı hizasında tasavvur edilemez. Ancak âhâd, 

hariçte veya zihinde, beraber mevcud olursa tasavvur edilebilir. Böylece tatbik 

tamamlanabilir. Eğer nâtık nefisler gibi, âhâd beraber mevcud olup da diziliş 

olmazsa, tatbik tamamlanmış olmaz. Birincinin birinci hizada, ikincinin ikinci 

hizada ve üçüncünün de üçüncü hizada olması gerekmez. Böylece cümlelerden 

birinden âhâd-ı kesîre, diğerinden de vâhid hizası olması caizdir. Ancak akıl, 

birinci cümleden birini, ikinci cümleden biri hizasında itibar etmelidir. Ama 

akıl, sonsuz olanı, bir defada ya da sınırlı bir zamanda, ayrıntılı bir şekilde 

hatırlamaya kadir değildir ki tatbik tasavvur edilsin ve batıl olduğu ortaya 

çıksın. Belki akıl ve fehmin kesintiye uğramasıyla tatbik kesilir.350  

Meybudî, iki cümlenin tatbiki hususunda yukarıda zikrettiklerinin 

anlaşılması amacıyla bir açıklama getirmektedir. Buna göre, sabit bir noktası 

belirlenmiş olan iki cümle ile çoğalan sayılar arasında tatbik olması şartıyla, 

cümlelerden birinin tarafı diğerinin tarafına tatbik edildiğinde iki cümleden 

birisinin her cüzünün, ikinci cümlenin cüzlerinden her bir cüzün hizasında 

gerçekleşmesinde yeterlidir. Ancak çoğalan sayılarda onun ayrı olmasına itibar 

edilmesi gerekir. Bazılarına göre, nâkıs cümlenin âhâdından her birinin, tam 

cümlenin âhâdından her birinin hizasında gerçekleşmesi, her iki cümlenin de 

birlikte var olmasıyla mümkün durumlardan olabilir. Onun âhâdları arasında 

diziliş olmazsa akıl, mümkünü olmuş farz eder ve muhalif bir durum ortaya 

çıkar. O ikisinin âhâdının ayrı olarak mülâhaza edilmesi amaçlanmaz. Belki 

mümkünü olmuş olan farz etmekte, âhâdı icmâlen mülâhaza etmek yeterlidir. 

Sonuç olarak, Meybudî açısından, âhâd arasında diziliş olsun veya olmasın, 

tatbik burhanı, sonsuz bir şekilde bir arada var olmuş olan durumların mutlak 

anlamda mümkün olmadığına (muhâl) delalet eder.351 

                                                        
350 Meybudî, a.g.e., s. 121. 
351 Meybudî, a.g.e., s. 121. 
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SONUÇ 

 

Osmanlı döneminin 15. asrında yetişmiş âlimlerinden biri olan Kadî Mîr 

Meybudî kadılık görevinin yanı sıra başta felsefe olmak üzere kelâm, tasavvuf, 

astronomi, geometri, gramer gibi birçok alanda eserler veren çok yönlü bir 

isimdir. Meybudî’nin ortaya koymuş olduğu eserler, çoğunlukla, Osmanlı ilim 

hayatındaki şerh ve hâşiye geleneği paralelinde yazılmış olan şerh ve 

hâşiyelerden oluşmaktadır. Bu şerhlerden birisi olan Şerhu Hidâyeti’l-Hikme’nin 

metafizik kısmının incelendiği bu çalışmada, Meybudî’nin Osmanlı 

düşüncesinde İbn Sînâ geleneğini takip eden isimlerden birisi olduğu 

görülmektedir.  

Meybudî bu şerhinde metafizik konuları, İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’, en-Necât 

gibi eserlerindekine benzer şekilde ele almakta, dolayısıyla varlıkla ilgili külli-

cüz’î, vahdet-kesret, cevher-araz, illet-malûl gibi kavramları İbn Sîna’nın 

görüşleri paralelinde ele alıp incelemektedir.  

Meybudî, varlık konusunda, filozoflarda olduğu gibi, zorunlu ve 

mümkün varlık ayrımına gitmekte ve varlık- mâhiyet ayrımından yola çıkarak 

Zorunlu Varlık’ın varlığını, birliğini ve zorunluluğunu ispata çalışmaktadır. 

Yine Allah’ın ilmi konusunda da Meybudî, Allah’ın küllîleri bildiğini ve 

cüz’îleri de küllî bir tarzda bildiğini kabul ederek filozofların yanında yer 

almaktadır. Allah’ın sıfatları konusunda, kelâmcıların ve felsefecilerin 

görüşlerine yer veren Meybudî, bu konuda kendi görüşünü ise açık bir şekilde 

ifade etmemektedir. Eserin bazı kısımlarında yer alan kapalılık, sıfatlar 

konusunda da söz konusudur. 

Meybudî, Allah âlem ilişkisi konusunu da, filozoflar tarafından ortaya 

konulan akıllar nazariyesi ile açıklamaktadır. Meybudî, ilk aklı, Allah’tan ilk 

sudur eden şey ve akılları da Allah ile âlem arasında aracı varlıklar olarak 

görmektedir.   

Sonuç olarak; Osmanlı düşüncesi içerisinde önemli bir yer teşkil eden 

Meybudî ve onun kaleme aldığı Şerhu Hidâyeti’l-Hikme adlı eserinin metafizik 
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kısmını, elimizden geldiği kadarıyla, araştırmaya ve Osmanlı ilim hayatı 

içerisindeki yerini göstermeye çalıştık. Bu çalışmamızla İslâm felsefe geleneği 

içerisinde Osmanlı döneminin ve bu dönemin karakteristiğini oluşturan şerh ve 

hâşiye geleneğinin anlaşılması ve aydınlatılması yolunda yapılacak çalışmalara 

bir katkı sağlamış olduğumuzu düşünüyoruz. 
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ÖZET 

 Kâdî Mîr el-Meybudî’nin Felsefî Görüşleri-Şerhu Hidâyeti’l-

Hikme’nin Metafizik Kısmının İncelemesi- adını taşıyan bu çalışmamızda, 

Osmanlı döneminin, XVI. yüzyılda yaşamış olan önemli âlimlerinden birisi 

olan Meybudî’nin felsefî görüşlerini incelemeye çalıştık. Çalışmamızın 

dayanak noktası olan bu eser, Osmanlı medreselerinde yıllarca ders kitabı 

olarak okutulmuştur.   

 Hidâyetü’l-Hikme şerhinin metafizik kısmının incelendiği bu 

çalışmamız giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.  

Çalışmamızın giriş kısmında Osmanlı düşüncesinin genel yapısı 

hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. 

Birinci kısımda Meybudî’nin hayatı, eserleri ve Şerhu Hidâyeti’l-

Hikme eserinin önemi hakkında bilgi verilmiştir. Ancak kaynaklarda, 

Meybudî’nin hayatı hakkında yeterli ve ayrıntılı bilgi yer almamaktadır.  

 Çalışmamızın ikinci kısımda ise öncelikle Meybudî’nin varlık ve varlık 

ile ilgili temel kavramları ele alışı incelenmiştir. Sonra Zorunlu Varlık’ın 

varlığı, ispatı, birliği ve ilim irâde gibi sıfatları hakkındaki görüşlerine yer 

verilmiştir. Son olarak da, Meybudî’nin Tanrı-âlem ilişkisi bağlamında ele 

aldığı mücerred akıllar nazariyesi incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda 

Meybudî’nin görüşleri, Kindî ve Fârâbî’nin yanı sıra ağırlıklı olarak İbn 

Sînâ’nın ve kelâmcıların görüşleriyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 Sonuç kısmında ise çalışmanın kısa bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Sonuç olarak çalışmamızda görüşlerini incelediğimiz Meybudî, Osmanlı 

düşüncesinde İbn Sînâ geleneğinin takipçisi bir isim olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  
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ABSTRACT 

In this study, entitled Qāḍī Mīr al-Maybudī’s Philosophical Views and 

an Analysis of the Metaphysics Part of his Sharḥ Hidāyat al-Ḥikma, we 

examine al-Maybudī’s philosophical views. Al-Maybudī lived in the 16th 

century and was an important figure in Ottoman intellectual world. Our main 

scholarly source in this context is Sharḥ Hidāyat al-Ḥikma, a work that was in 

use in Ottoman schools for long years as a textbook. 

Our study consists of four parts: Introduction, Chapter One, Chapter 

Two, and Conclusion. 

In the Introduction, we present a brief account of the general structure 

of Ottoman thought. 

In Chapter One, we concentrate on al-Maybudī’s life, works, and the 

scholarly significance of his Sharḥ Hidāyat al-Ḥikma. Unfortunately, we have 

not been able to find satisfactory information about al-Maybudī’s life in 

biographical sources. 

In Chapter Two, we focus on al-Maybudī’s treatment of the concept of 

“existence” and other fundamental concepts in this relation. We investigate 

his philosophical formulations of the existence of the “Necessary Existence”, 

proving its existence, its oneness, and its attributes, including knowledge and 

will. Finally, we examine al-Maybudī’s analysis of the concept of “abstract 

intellects” in the context of the relationship between God and universe. At the 

same time, we compare al-Maybudī’s views with those of al-Kindī, al-Fārābī, 

and especially those of Ibn Sīnā and Muslim theologians. 

In conclusion, we contextualize al-Maybudī in Ottoman thought as a 

follower of Ibn Sīnā’s philosophical tradition, since he follows Ibn Sīnā in 

many philosophical topics, especially in the case of the theory of “emanation” 

(ṣudūr). 


