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ÖNSÖZ: 

          Din, insanın hem dünyevî hayatını hem de uhrevî hayatını düzenlemeye 

çalıĢan sistemler bütünüdür. Genelde dinlerin özelde Ġslam dininin merkezini Tanrı 

anlayıĢı oluĢturmaktadır. Tanrı anlayıĢı bireylerin hayata bakıĢ tarzlarını yansıttığı 

gibi, dinî, ahlakî, siyasal, sosyal ve ekonomik sistemlerinin Ģekillenmesinde de 

etkilidir. Tanrı‟yı belirli bir biçimde anlama ve tasavvur etme, insan tarafından 

gerçekleĢtirilen zihinsel bir giriĢimdir. Dolayısıyla bireylerin Tanrı‟yı algılaması ve 

bir takım nitelikleri atfetmesi, bireyin hem kendini konumlandırması hem de pratik 

hayatı Ģekillendirmesi açısından önemlidir.  

         Dinî düĢüncenin temelini oluĢturan Tanrı tasavvurlarının belirlenmesinde, 

Tanrı‟nın kendini ifĢa etmesi kadar bireyin Tanrı‟yı algılaması da önemlidir. Teistik 

dinlerde Tanrı‟nın varlığı ile ilgilenmek isteyen bir insan, kaçınılmaz olarak, 

Tanrı‟nın sıfatları üzerinde durmak zorundadır. Çünkü Tanrı‟nın var olduğunu 

söylemek, aynı zamanda bir takım ilahî sıfatlara sahip bir varlığın var olduğunu iddia 

etmektir. „Tanrı vardır‟ önermesinin doğru ve anlamlı kabul edilmesi, büyük ölçüde, 

O‟na yüklenen sıfatların tutarlı ve birbiriyle uyumlu bir Ģekilde açıklanabilmesine 

bağlıdır. Ġster felsefî, ister dinî olsun bütün teistik sistemlerin geleneksel olarak 

Tanrı‟ya yüklediği birtakım sıfatlar bulunmaktadır: birlik, ezelî-ebedîlik, kudret, 

irade ve bilgi bu sıfatların en baĢta gelenleridir. Tanrı‟ya atfedilen bu sıfatlar arasında 

hem Ġslam felsefesini hem de Kelam ilmini en çok meĢgul edenin „Ġlahî bilgi‟ olduğu 

söylenebilir.
2
 Çünkü Tanrı‟nın sıfatları ve onların âlemle iliĢkileri konusu 

araĢtırılmak istendiğinde bilgi sıfatına baĢvurmak kaçınılmaz olmaktadır. Bu 

çerçevede Tanrı neyi bilir? Nasıl bilir? Sadece küllileri mi yoksa cüz‟ileri mi bilir? 

O‟nun bilgisi nasıldır? Bizim bilgimize benzer mi gibi sorular, asırlardır, insanların 

zihnini meĢgul etmektedir. 

       Yukarıda geçen bu sorular ve cevaplarının incelenip araĢtırılması çalıĢmamızın 

temelini oluĢturmaktadır. 

       ÇalıĢmamızın giriĢinde Tanrı‟nın bilgisi ile ilgili meseleler bağlamında konunun 

anlamı ve önemi üzerinde durulmuĢtur. 

                                                
2
 Kenny, A. , The God of the Philosophers, Clarendon Press, 4 th Imp. , Oxford, 1992, s. 5. , Ayrıca 

bkz. Ġsmail Çetin, „„Boethius‟ta Tanrı‟nın Bilgisi ve Ġnsan Hürriyeti‟‟ UÜİF Dergisi, c. 12, sayı 2, (2003), 

s. 133. 



V 

 

I. Bölümde bilgi sıfatının anlaĢılması için, bilginin tanımı ve tarihi süreci 

üzerinde durulmuĢtur. Bilgi problemine göre, bilmenin ne olduğu ve 

bilginin nasıl elde edildiği sorusu, bilginin kaynağı meselesini gündeme 

getirmektedir. Ayrıca kazanılan bilginin eyleme dönüĢtürülmesi, bilginin 

değeri meselesini ortaya çıkarmaktadır. 

II. Bölümde Ġlkçağ filozofları ve Ġslam filozoflarına göre Tanrı‟nın bilgisi, 

O‟nun basitliği, fiillerinin fonksiyonelliği ve zamanla iliĢkisi çerçevesinde 

ele alınmıĢtır. 

III. Bölümde çalıĢmamızın asıl konusunu oluĢturan Ġbn RüĢd‟ün felsefî 

sistemine göre, Tanrı‟nın bilgisi üzerinde durulmuĢtur. Ġslam akidesine 

göre zamandan münezzeh olan Tanrı‟nın zaman içindeki varlıklarla 

iliĢkisi, zaman problemini gündeme getirmektedir. Dolayısıyla zaman, 

zamanın oluĢumu ve zamanın cüzleri gibi kavramlar, bu bölümde ele 

alınmıĢtır. Ayrıca Tanrı‟nın bilgisi ile dinlerin inanç, ibadet ve ahlakî 

boyutları birlikte düĢünüldüğünde irade, yaratma, insanın hürriyeti ve 

sorumlulukları da önem kazanmaktadır. Bu nedenle Tanrı‟nın bilgisi, 

Tanrı-insan-âlem münasebeti içinde değerlendirilmiĢtir. 

        Tez konusunun belirlenmesinden hazırlanmasına kadar geçen sürede görüĢ ve 

tavsiyeleriyle kendisinden istifade ettiğim danıĢman hocam Yrd. Doç. Dr. Gürbüz 

Deniz‟e, Doç. Dr. Fehrullah Terkan‟a ve Doç. Dr. Eyüp BaĢ‟a teĢekkürü bir borç 

bilirim.  
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GİRİŞ 

 

Dinlerin merkezini oluĢturan Tanrı tasavvuru, insanın hayata bakıĢını, her 

türlü varlıkla girdiği iliĢkideki konumunu,  dünya görüĢünü, siyasî, sosyal ve 

ekonomik faaliyetlerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin ve 

toplumların Ģekillenmesinde Tanrı‟yı anlama ve algılama biçimi önemlidir. Tanrı‟nın 

ne veya nasıl bir varlık olduğuna iliĢkin soruların teistik dinlerde karĢılığı çoğunlukla 

„„her Ģeyi bilmek‟‟, „„her Ģeye gücü yetmek‟‟ ve benzeri nitelikler olmaktadır.
3
 

Dolayısıyla Tanrı tasavvurlarının anlaĢılmasında Tanrı‟nın bilgisi, iradesi ve kudreti 

önemli bir yer tutmaktadır. 

Genelde, bir dinin müntesipleri Tanrı‟nın bilgisini, iradesini, kudretini nasıl 

algılıyor ise bireylerin pratikteki uygulamaları da o yönde Ģekillenmektedir. Diğer 

taraftan yaĢam Ģekilleri ve Ģartları da Tanrı tasavvurlarına yön vermektedir. Örneğin 

Tanrı‟nın aĢkınlığını ön planda tutarak „„Tanrı, sadece kendi zatını bilir‟‟ diyen bir 

kiĢi, varlığa karĢı ilgisiz bir Tanrı anlayıĢını benimseyecektir. Ya da Tanrı‟nın 

zamandan münezzeh olduğu düĢüncesinden hareketle, zaman içinde olup biten tek 

tek olayları bilmediği sonucunu çıkarırsa, insanın ibadetlerinin, dua ve niyazlarının, 

tövbelerinin bir anlamı olmayacaktır. Diğer taraftan bir insan, Tanrı‟nın bilgisini, 

âlemde olup biten olayları tek tek bildiği Ģeklinde algılarsa, Tanrı‟nın âlemde olup 

biten bütün olaylara müdahalesinin mümkün olduğunu düĢünecek, Tanrı‟ya dua 

ederek, duasına cevap bekleyecektir. 

Tanrı‟nın bilgisi, irade kavramıyla da yakından iliĢkilidir. BeĢerî düzeyde 

irade kavramı, içinde istek ve dilek barındırmaktadır. Bu dilek ve istek, bir ihtiyacın 

eseridir. Hâlbuki Ġslam akidesine göre yetkin ve kâmil olan Zorunlu Varlık için, 

böyle bir niteliğin düĢünülmesi imkânsızdır. Ġbn RüĢd‟ün felsefesine göre, Yüce 

Allah‟ta iki zıt Ģeyin bilgisi de mevcuttur. O‟nun bu iki zıttan birini yapması, O‟nda 

baĢka bir sıfatın varlığını gösterir ki, bu sıfata da irade adı verilir. Çünkü bilen bir 

failin herhangi bir Ģeyi yapması için, onu yapacak kudretin yanında bir de irade 

sahibi olması Ģarttır. Fakat Allah‟ın iradesini insanların iradesine benzeterek 

değerlendirmek, Allah‟ın kendine has niteliklerini insanî niteliklerle açıklamak 

                                                
3 Mehmet Sait Reçber,  „„Fârâbî ve Tanrı‟nın Basitliği Meselesi‟‟, Uluslararası Fârâbî Sempozyumu 

Bildirileri, (Ankara: Elis Yayınları, 2005), s. 213. 
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anlamına gelecektir. Böyle bir durum yetkin ve kâmil olan Zorunlu Varlık için 

düĢünüldüğünde, zatında eksikliği ve değiĢmeyi akla getirecektir.
4
 Netice itibariyle 

irade kavramı, Tanrı‟nın bilgisi ile yakından iliĢkili olup, beĢerî nitelikler ile 

açıklandığında içinden çıkılması güç sorunları gündeme getirmektedir.  

Tanrı‟nın ilmi ve iradesi ile ilgili diğer mesele ise yaratma kavramıdır. 

Yaratma kavramı, hem Ġslam felsefesinin hem de Kelam ilminin kadim 

problemlerinden birini oluĢturmaktadır. Âlemin yoktan mı yaratıldığı yoksa bir 

Ģeyden mi yaratıldığı sorusu, Ġslam felsefesinin en çetin problemlerinden biridir. 

Diğer taraftan Tanrı‟nın varlığının ezeli olması fiillerinin de ezeli olduğu sonucunu 

doğurursa, yaratılanların da ezeli olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu konuda 

Allah‟ın kadim olmasıyla, âlemin kadim olması ya da zaman içinde bulunan ve 

sürekli değiĢen sebepli varlıkların muhdes oluĢu ile âlemin muhdes oluĢu arasındaki 

farka dikkat çeken Ġbn RüĢd, âlemin muhdes oluĢuyla gerçek anlamdaki muhdes 

varlıkların birbirinden ayrılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Ġbn RüĢd‟e göre, 

bunlardan mutlak anlamda sadece birinin kabul edilmesi, problemin çözümüne katkı 

sağlamayacaktır. Ġbn RüĢd‟ün bu meselenin çözümüne dair ortaya koyduğu düĢünce, 

„„sürekli yaratma‟‟ teorisidir. 

Ġslam düĢüncesinin önemli meselelerinden biri de insanın özgürlüğü 

sorunudur. Bu yönüyle özgürlük problemi Ģu Ģekilde ortaya konulabilir. Ġnsan 

herhangi bir Ģeyi kendi isteği ve arzusuyla mı seçmiĢtir, yoksa kendisinin dıĢında bir 

nedenle mi seçmiĢtir? Ġnsanın fiilleri herhangi bir Ģekilde tayin mi edilmiĢtir, yoksa 

bizzat insan mı onları seçmektedir? Ġnsan irade özgürlüğüne sahipse, istemiĢ olduğu 

Ģeyleri tamamen gerçekleĢtirebilir mi? Ġnsan her istediğini yapabilir mi? Kısaca insan 

nereye kadar özgürdür?  

Ġslam düĢüncesine göre insanın hürriyeti, sorumluluğunu da beraberinde 

getirmektedir. ġayet insan yaptıklarından ve davranıĢlarından sorumlu ise, bu 

durumda kader ne anlama gelmektedir. ĠĢte Müslümanlar, bu ve benzeri sorulara 

çeĢitli cevaplar aramıĢlardır. Kimileri insanın sorumlu olduğunu, onun kendi fiillerini 

kendisinin yaptığını ifade etmiĢ (Mu„tezile, Kaderiye); kimileri ise insanın, yapıp 

etmelerinde hiçbir katkısı olmadığını, insanın kader karĢısındaki konumunu rüzgârın 

                                                
4 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt II, çev. Kemal IĢık, Mehmet Dağ, (Ġstanbul: Kırkambar Yayınları, 

1998), s. 518-519. 
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önündeki yaprak gibi olduğunu ifade etmiĢ (Cebriyye); kimileri de insanın sadece 

isteyebileceğini, ancak bunu yapmanın Allah‟a ait olduğunu söylemiĢtir (EĢ‟arilik).
5
 

Ġbn RüĢd bu konuda, Mu„tezile‟nin ve Cebriye‟nin görüĢlerine 

katılmamaktadır. Ġbn RüĢd‟ün Mu„tezile ve Cebriye‟yi reddi, tamamen aĢağıda ifade 

edeceğimiz gibi olmasa da biri insan iradesini, diğeri de Tanrı iradesini yok sayması 

nedeniyledir. Ġbn RüĢd ise insan hayatında, hem insanın hem de Tanrı‟nın etkin 

olduğunu ifade etmektedir. Hem insan hem de Tanrı fail konumundadır. Ancak iki 

iradenin birleĢtiği veya ayrıldığı yerin alanı tanrısal bilgi olduğundan, bu noktanın 

açıklanması Ġbn RüĢd‟e göre mümkün görünmemektedir. Kısaca Ġbn RüĢd‟e göre 

insanın özgürlüğü, hem insanın hem de Tanrı‟nın etkin olduğu bir alandır.
6
 

Konunun anlamını ve önemini anlatan böyle bir giriĢten sonra, Ġbn RüĢd‟e 

göre Tanrı‟nın bilgisini, bilgi, zaman, irade, yaratma, hürriyet iliĢkisi bağlamında 

nasıl ele alınıp incelendiğini ortaya koyabiliriz. 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

                                  

 

                                                
5 A.  Cihan, „„Ġbn RüĢd‟ün Özgürlük AnlayıĢına Genel Bir BakıĢ‟‟, Felsefe Dünyası, Sayı 29, s. 68. 
6 Gürbüz Deniz, „„Ġbn RüĢd‟e Göre Hürriyet‟‟, İslam Felsefesinin Sorunları, (Ankara: Elis Yayınları, 

2003), s. 151. 
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                                         I. BÖLÜM 

  

 

BİLGİ 

 

1. Bilginin Tanımı 

 

           Bilgi, Ġslami terminolojide „„el-ilim ve el-ma‟rife terimleriyle ifade edilen, 

daha ziyade bilen (özne) ile bilinen (nesne) arasındaki iliĢki yahut bilme eyleminin 

belli bir ifade Ģekline bürünmüĢ sonucu‟‟
7
 Ģeklinde tanımlanır. 

Ġslam felsefe tarihine kısaca bakıldığında, Ġslam filozofları bilgi 

terminolojisini çeĢitli açılardan tanımlamıĢlardır. Bunlardan Kindî, bilgiyi eĢyanın 

hakikatleriyle kavranması Ģeklinde tarif eder.
8
 Fârâbî‟ye göre bilgi, varlığı ve 

devamlılığı insanın yapıp etmelerine bağlı olmayan varlıkların mevcudiyeti ile ilgili 

olarak akılda kesin hükmün hâsıl olmasıdır.
9
 Ġhvân-ı Safâ ise bilgiyi, bilenin zihninde 

bilinenin formunun oluĢması (soyutlanması) Ģeklinde tarif etmektedir.
10

  

Genel olarak ele alındığında bilgi, bilen ile bilinen arasındaki bağdır. Ġki uçlu 

olan bu bağın bir ucunda özne, diğer ucunda ise nesne bulunur. Özne, var olan, 

birçok özellikleri, iĢlevleri, eylemleri olan insandır. Nesne ise yine var olan, bir 

takım özellikleri olan varlık dünyasının ya da insan yapıtlarının herhangi bir 

alanıdır.
11

 

Bu bilgiler ıĢığında bilginin öğelerinden olan özne, bilginin yapıcısı ve 

taĢıyıcısıdır. Aynı zamanda kendi baĢına var olan, bir baĢkası tarafından meydana 

                                                
7 Necip Taylan, „„Bilgi‟‟ İslam Ansiklopedisi, c. VI, s. 157. 
8 Kindî, „„Tarifler Üzerine‟‟, çev. Mahmut Kaya, Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik Yayınları, 2006), 

s.188. 
9 Fârâbî, Fusülü’l Medeni, çev. Hanifi Özcan, (Ġstanbul: MÜĠF Vakfı Yayınları, 2005), s. 73. 
10 Mehmet Vural, İslâm Felsefesi Sözlüğü, (Ankara: Elis Yayınları, 2003), s. 68. 
11 Takiyettin MengüĢoğlu, Felsefeye Giriş, (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 1997), s. 48. 
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getirilmeyen, nesneyi bilmeye yönelen, bunun sonucu olarak, önceki haline göre, 

fazladan bir Ģeye sahip olan insanı ifade eder.
12

 

Nesne ise „„önümüzde olan, düĢünüp taĢındığımız, görünüĢ ya da görüĢ 

halinde sahip olduğumuz, karĢımızda bulduğumuz, arzu ve düĢüncemize bağlı 

olmaksızın belli bir nitelik ile arz olunan, kendi baĢına ayakta duran Ģeydir.‟‟
13

 Özne 

ile iliĢkisi bakımından nesne, bilincin kendisine yöneldiği, tasarladığı Ģeydir. Bu 

nesne, ya kendisine yönelen bir öznenin fiili olmadan var olmayan bir Ģey ya da 

öznenin fiilinden bağımsız olan gerçek nesnedir. 

           Bu son durumda o, dıĢ dünyanın bir parçası olarak karĢımızda duran Ģey 

anlamına gelir.
14

 Bununla birlikte, nesneyi iki Ģekilde belirlemek mümkündür. 

Bunlardan biri gerçek nesneler diğeri de ideal nesnelerdir. Gerçek nesneler de üç 

grupta değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi fiziksel nesneler: Ģu taĢ, Ģu ağaç v.s.; 

ikincisi ruhsal nesneler: sevinç, üzüntü. v.s. ; üçüncüsü ise tarihsel nesneler: insan 

grupları ve sosyal birlikler içinde olup biten olaylar alanıdır.  

Gerçek nesneler dıĢında kalan ideal nesneler ise matematiksel nesneler, 

idealar, ayrık akıllar, Tanrı ve benzerleridir.
15

 

Kısaca bilgi, özne ile nesne arasında kurulan bir iliĢki olup aynı zamanda 

zihinsel bir ifade ve kavramadır. Bu zihinsel kavrama, bilginin edinilmesinde ilk 

adımı teĢkil ederken, bilginin üretilmesinde ikinci adım, karĢılıklı etkileĢim; üçüncü 

adım ise bilginin pratiğe aktarılmasıdır.
16

 Ġnsanın bir tarih ve kültür varlığı olması, 

onun yalnızca bilen tarafını değil, aynı zamanda yaĢayan tarihsel ve kültürel bir 

varlık olduğunu da göstermektedir. Bu durum, insanın bilen yanıyla eyleyen yanını 

birlikte ele almayı gerektirir.
17

 Bu tanım insanın teorik ve pratik yönüne iĢaret 

ederken, teorik olarak elde edilen ürünün, pratiğe uygun olarak yansıtılmasının 

önemini vurgulamaktadır. 

Bilginin tarifini böyle yaptıktan sonra, bilgi kuramına göre, bilginin geçerli 

ya da doğru olduğunu nasıl anlayacağımız ve doğruluğunu nasıl test edeceğimiz 

problemi ile karĢı karĢıya kalmaktayız. Felsefe tarihine kısaca baktığımızda, üç 

                                                
12 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, (Ġstanbul, 1976), s. 113. 
13 Ġsmail Fenni, „„Object‟‟ Lügatçe-i Felsefe, (Ġstanbul, 1341), s. 467. 
14 Bedia Akarsu, „„Nesne‟‟ Felsefe Terimleri Sözlüğü,  (Ġstanbul, 1988), s. 132–133. 
15 Ernst Von Aster, Bilgi Teorisi ve Mantık, çev. Macit Gökberk, (Ġstanbul, 1972), s. 2–3. 
16 Mevlüt Uyanık, Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi, (Ankara: Ankara Okulu 

Yayınları, 1999), s. 7. 
17 Mustafa Günay,„„Hermeneutik Felsefe Açısından Bilgi-Değer ĠliĢkisi‟‟,  Bilgi ve Değer 

Sempozyumu Bildirileri, (Ankara: Vadi Yayınları, 2002), s. 265. 
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doğruluk kuramı görmekteyiz. Bunlar, uygunluk, tutarlılık ve pragmacılık 

kuramlarıdır.
18

 

Uygunluk kuramına göre doğruluk, düĢünce ile nesne arasındaki tam 

uygunluktur.
19

 Kısaca, zihindeki düĢüncenin, kavramların ve ifadenin, dıĢ dünyadaki 

olgularla ve nesnelerle birlik içinde uyum göstermesidir. Ancak, klasik doğruluk 

kuramının „„düĢüncenin gerçeklikle uyuĢması‟‟na iliĢkin yorumları „„düĢünce, nasıl 

olur da kendisinden oldukça farklı olan bir Ģeyin benzeri olabilir? Zamandan baĢka 

hiçbir boyutu olmayan düĢünce nasıl olur da mekânsal bir Ģeyin benzeri olabilir?‟‟ 

gibi sorularla karĢı karĢıya kalmaktadır. Klasik doğruluk tanımını savunanlar, bu 

türden eleĢtirilere, düĢünce eylemine karĢılık gelen iĢlemin bir Ģey, onun içeriğinin 

baĢka bir Ģey olduğuna iĢaret ederek karĢılık verirler.
20

 Onlara göre gerçekliğe 

benzemek zorunda olan, düĢünce iĢleminin kendisi değil, düĢüncenin içeriğidir. 

Tutarlılık kuramına göre doğruluk, ifadelerle olgular arasında değil, 

önermeler arasındaki bir iliĢkidir. Yani doğruluk „„bir ifadenin nihai değiĢtirilemez 

ölçütlerle uyuĢmasıdır.‟‟
21

 Bu kuram, düĢüncenin kendi içerisinde mantıksal bir 

çeliĢkinin olmamasını arzu ettiği gibi, daha önce kabul edilmiĢ savlarla da mutabakat 

içerisinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Örneğin, bir bardak suya batırılmıĢ bir 

çay kaĢığını düĢünelim. Görme duyusunun hükmü kaĢığın eğri; buna karĢın dokunma 

duyusunun hükmü, kaĢığın doğru olduğunu söyler. Burada niçin görme duyusuna 

itibar etmeyiz de dokunma duyusuna itibar ederiz? Çünkü görme duyusu tarafından 

desteklenen sav, diğer bilgilerimizle uyumlu değildir; diğer taraftan, dokunma 

duyusuyla desteklenen sav, diğer bilgilerimizle yetkin biçimde desteklenir.
22

 

Pragmacılık kuramı ise, eylemlerin sonuçları ve baĢarıları ile ilgilenir. Yani 

bir bilgi, uygulanması kolay, yararlı ve tatmin edici sonuçlar veriyorsa doğrudur.
23

 

Pragmatik bilgi felsefesine göre, mutlak bilgiden söz edilemez. Bu düĢünce, bilgiyi 

sadece amaca ulaĢtıran bir araç olarak görmektedir. Bu durumda bizi bugün için bir 

amaca götüren bilgi, baĢka zaman ve zeminde aynı amaca götürmeyebilir.
24

 

Bilgi probleminin tarihçesine baktığımızda, insan, var oluĢundan günümüze 

kadar ihtiyaçlarını karĢılamak ve hayatını kolaylaĢtırmak için sürekli kendini tanıma,  

                                                
18 A. Kamil Cihan, İbn Sînâ ve Gazzali’de Bilgi Problemi, (Ġstanbul: Ġnsan Yayınları, 1998), s. 19. 
19 Takiyettin MengüĢoğlu, a. g. e. , s. 77. 
20 Kazımıerz Ajdukiewicz, Felsefeye Giriş, çev. Ahmet Cevizci, (Ankara: Say Yayınları, 2007), s. 17-

18.  
21 Kazımıerz Ajdukiewicz, a. g. e. , s. 19 
22 Kazımıerz Ajdukiewicz, a. g. e. , s. 21 
23 Kazımıerz Ajdukiewicz, a. g. e. , s. 22-23 
24 Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, (Ġstanbul: Ġnsan Yayınları, 2007), s. 23. 
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tabiatı tanıma ve tabiata hâkim olma gayreti içinde olmuĢtur. Kendini tanıma ve 

çevresini tanıma merakı içinde olan insanoğlu, yeni coğrafi alanlar keĢfetmiĢ, 

teknolojisini geliĢtirmiĢ ve medeniyetler kurmuĢtur. Ġnsanoğlu, bu seviyeye bir anda 

ulaĢmamıĢ; aksine belirli bir bilgi birikimi ve bu bilgi birikimini doğru bir Ģekilde 

kullanarak ulaĢmıĢtır. Kısaca insanoğlu, bu bilgi birikimine öncelikle din, efsane ve 

geleneğin belirlediği bir bilgi zemininden, Antikçağ filozofları ile birlikte denetime 

sürekli açık ve olgunun kendisinde kanıtlar arayan, sistemli bir arayıĢın sonucu 

olarak ortaya çıkan ürünlerin bir araya gelmesiyle ulaĢmıĢtır.
25

 

Antikçağ filozofları duyu, deney ve gözlemlerden hareketle, evrenin nereden 

geldiği, nasıl oluĢtuğu, evrenin kaynağının ne olduğu hususunda bir takım sorular 

sorarak, bu sorulara cevap bulmaya çalıĢmıĢlardır. Örneğin Thales‟e göre temel 

varlık „„su‟‟, Anaksimandros‟a göre, temel madde „„apeiron‟‟ yani sınırsız ve sonsuz 

olan, Anaksimenes‟e göre ilk madde „„hava‟‟, Heraklit‟e göre ilk madde „„ateĢ‟‟ tir. 

Parmenides‟e göre ilk madde „„Bir olan‟‟, Protogoras‟a göre ilk madde  „„sayı‟‟ dır. 

Doğa felsefesinin diğer üç büyük filozofu Empedokles, Anaksagoras ve 

Demokritos ise, evrenin kaynağını tek bir madde ile açıklamanın sorunlu olduğunu, 

aksine ilk maddenin sayıca çokluk olduğunu düĢünmektedirler. Empedokles ilk 

maddeyi su, toprak, hava ve ateĢ olarak belirlerken, Anaksagoras ilk maddeyi sayısız 

tohum olarak belirlemektedir. Demokritos‟a göre ise ilk madde, sınırsız sayıda 

atomdur. Genel olarak Doğa filozofları, evrenin ilkesi hakkında, duyu ve 

gözlemlerine dayanarak açıklamalar yapmaktadırlar. Fakat yaptıkları bu açıklamalar, 

yöntemsiz ve ilkesiz olmakla birlikte, fiziki dünyadan elde ettikleri bilgilerin 

doğruluklarına Ģüphe duymadan inandıkları için,   dogmatik özelliğe sahiptirler.
26

 

Varlığın ilkesi hakkında her filozofun açıklama tarzının farklı olması ve diğer 

açıklama tarzlarını reddetmeleri, Milattan önce V. yüzyılda sofistler denilen 

filozoflar grubunu ortaya çıkarmıĢtır. Artık sorun varlığın ilkesinin ne olduğundan 

insanın evrendeki yerinin ne olduğu sorununa dönüĢmüĢtür.
27

 Sofistler, insanı her 

Ģeyin ölçüsü sayarak,  göreli bilgi kuramının geliĢimine katkı sağladıkları gibi, 

bilginin kendisini de düĢünce problemi haline getirmiĢlerdir.
28

 Sofistler, hakikat diye 

bir Ģeyin olamayacağını söyleyerek bilgi kuramı açısından ilk Ģüpheciler olma 

özelliğini kazanmıĢlardır. Onlara göre, bilgi diye ancak duyu algılarından oluĢan 

                                                
25 Tuncar Tuğcu, Batı Felsefesi Tarihi,  (Ankara: Alesta Yayınları, 2003), s. 37. 
26 Mevlüt Uyanık, Felsefi Düşünceye Çağrı, (Ankara: Elis Yayınları, 2003), s. 50. 
27 Mevlüt Uyanık, a. g. e. , s. 51. 
28 Tuncar Tuğcu, a. g. e. , s. 111. 
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sanı/doksalar vardır. Bu da insandan insana değiĢir. ġüphecilik açısından bilgi elde 

etmek mümkün değildir. Çünkü her konuda karĢı iddialar ileri sürülebilir. Bu açıdan 

Ģüpheciliğin bilginin geliĢmesine bir katkısı olduğundan pek söz edilmese de bilgi 

felsefesinde dogmatizme getirdiği önemli itirazları açısından büyük bir öneme 

sahiptir.
29

  

Antikçağ felsefesinin en önemli filozoflarından olan Sokrates, Sofistlerin 

göreceli bilgi kuramından etkilenmiĢtir. Sokrates, Sofistlerin göreceli bilgi kuramının 

aksine, genel geçer bir bilginin olduğunu, üstelik kiĢinin bunu kendini bilmesi ile 

mümkün olacağını düĢünmektedir. Sokrates, „„bütün bildiğim Ģey hiçbir Ģey 

bilmediğimdir‟‟
30

 ifadesiyle asıl bilinmesi gerekenin insan olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ona göre, doğuĢtan var olan bilgi, diyalog yöntemi ile ortaya çıkar. 

Bu sayede ortaya çıkan doğru bilgi, insanı da doğru eyleme götürür. Bu iyi eylemi 

yapmak da erdemliliktir.
31

 

Gençlik yıllarında öğretmeni Sokrates‟in etkisinde kalan Eflatun, Sofistlerin 

bilgi kuramına karĢı çıkarak, bilgiyi rölativizmin etkisinden kurtarmaya çalıĢır. 

Bilindiği gibi Eflatun, ontolojisini „„idealar dünyası‟‟ ve „„fenomenler‟‟ dünyası 

Ģeklinde ikili bir ayrım üzerine kurmaktadır. Bu ayrımda idealar ezeli, ebedi, 

değiĢmeyen gerçekliği; fenomenler ise gelip geçici sürekli değiĢim içinde olan 

görünüĢleri ifade etmektedir. Kısaca, içinde yaĢadığımız bu duyulur dünyadaki 

yansımalar, idealar dünyasındaki ezeli, ebedi değiĢmeyen gerçekliğin yansımalarıdır. 

Dolayısıyla bilinmeye değer bir gerçeklik varsa, bu idealar dünyasıdır.
32

 Çünkü 

doksa‟nın objesi olan bu nesnel dünya, sürekli bir değiĢim içerisinde olduğu için, 

güvenilir ve genel geçer bir bilgi sunmaz. Böyle genel geçer bir bilgi varsa, bu, 

maddeden oluĢan evrenin bilgisi olamaz. Bu nedenle Eflatun‟a göre bilginin olanaklı 

kılınması, bilginin değiĢmeyen bir objesi (idealar dünyası) yani kavramlar 

dünyasının varlığı ile mümkündür.
33

 Ġdealar zamanın dıĢında olduğu gibi mekânın da 

dıĢında olduğu için, aynı zamanda yaratılmamıĢ olup yok da edilemezler. Ġdealar, 

                                                
29 Alparslan Açıkgenç, a. g. e. , s. 22, Mevlüt Uyanık, Felsefi Düşünceye Çağrı, (Ankara: Elis 

Yayınları, 2003), s. 51. 
30 Platon, Sokrates’in Savunması, (Ankara: Elips Kitap, 2005), s. 15. 
31 Mevlüt Uyanık, Felsefi Düşünceye Çağrı, (Ankara: Elis Yayınları, 2003), s. 55-57.  
32 Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, (Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası Kültür 

Yayınları, 2007), s. 226, Ġsmail Çetin, „„Tanrı‟nın DeğiĢmezliği Problemi‟‟, UÜİF Dergisi, c.13, Sayı. 

1, (2004), s. 38–39, Tuncar Tuğcu, Batı Felsefesi Tarihi, s. 134. 
33 Tuncar Tuğcu, a. g. e. , s. 134-135. 
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değiĢmez ezeli ve ebedi olan varlıklardır.
34

 Ġnsan, bu kavramları bu dünyadaki 

hayatından daha önceki hayatında tanımıĢtır. BaĢka bir ifadeyle, Eflatun‟a göre 

bilgilerimizin temel ilkeleri doğuĢtan getirilir.
35

 Ġnsan idealar âlemindeki bilgileri 

hatırlayarak bu dünyadaki yaĢamını devam ettirir. 

Aristoteles (Ġ.Ö.384–322), Eflatun‟un aksine doğuĢtan getirilen bir bilgi 

olmadığını düĢünmektedir. Ona göre, insanda, duyu organlarından elde edilen 

verileri iĢleyip tümel kavramlar oluĢturma yeteneği vardır ve bu kavramlar 

düĢüncenin ilkeleri olarak bedihidirler. BaĢka bir ifadeyle insan, potansiyel olarak 

bilgiyi üretme gücüne sahiptir.
36

Aristoteles, Eflatun gibi küllî değiĢmez bilgiyi 

hedeflemektedir. Aristoteles‟e göre bilgi, doğru, değiĢmez, tümel ve zorunlu 

olmalıdır. Doğru bilgi ise, bilginin nesnesine uygun olmasıyla mümkün olur. Böylece 

Aristoteles, uygunluk teorisini, doğru bilginin ölçütü olarak kabul etmektedir.
37

 

Eflatun‟un varlığı idealar dünyası ve fenomenler dünyası Ģeklinde ikiye ayırdığını ve 

bilinmeye değer bir gerçeklik varsa bunun da idealar dünyası olduğunu daha önce 

belirtmiĢtik. Eflatun‟un aksine Aristoteles, bu görüĢe esaslı bir Ģekilde karĢı çıkar. 

Aristoteles‟e göre idealar duyu dünyasının içindedir. Yani Eflatun için asıl gerçek, 

idealar dünyası iken, Aristoteles için bu, tek tek nesnelerin dünyasıdır. Bu anlayıĢ 

Eflatun ile Aristoteles‟i birbirinden ayıran baĢlıca unsurlardan biridir. Eflatun için 

tümel, bilginin amacıdır. Tikel ise tek tek nesneler aracılığı ile tümelin bilindiği 

Ģeydir. Aristoteles‟te ise tersine, tikel, tümel‟in aracılığı ile bilinir. Sonuç olarak 

Aristoteles‟e göre bilginin amacı, tümel olandan, tikeli sonuç olarak çıkarmaktır.
38

 

Ġslam dünyasında ise felsefenin ve aklî düĢüncenin doğuĢuna doğrudan 

doğruya en çok tesir eden Yunan ve Helenistik devir felsefesi ve filozofları olmuĢtur. 

Bunlardan Eflatun, Yeni Eflatunculuk, Aristoteles ve Yeni Aristoculuk gibi 

düĢünceler özellikle Süryanilerin, Harranlıların ve bizzat Müslümanların tercüme 

faaliyetleriyle, Müslümanların ilgi sahasına girip Ġslam‟da aklî düĢüncenin doğuĢuna 

tesir etmiĢlerdir.
39

 Fakat bu çeviriler, Ġslam dünyasının bunlar vasıtasıyla felsefî 

                                                
34 Platon, Phaidon, çev. Hamdi Ragıp Atademir, Kemal Yetkin, (Ġstanbul: Sosyal Yayınları, 2001), s. 

48. 
35 Ġbrahim Hakkı Aydın, Fârâbî’de Bilgi Teorisi, (Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 2003), s. 31. 
36 Aristoteles, Ruh Üzerine, çev. Zeki Özcan, (Ġstanbul: Alfa Yayınları, 2001), s. 92, Ġbrahim Hakkı 

Aydın, a. g. e. , s. 31-32. 
37 Ġbrahim Hakkı Aydın, a. g. e. , s. 32. 
38 Mevlüt Uyanık, Felsefi Düşünceye Çağrı, s. 58-59,  Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, (Ġstanbul: 

Remzi Kitabevi, 2003), s. 71-72. 
39 Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001), s. 

45-46. 
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düĢünce ile tanıĢtığı anlamına gelmemelidir. Örneğin hukukta kullanılan felsefî 

kanıtlar, kıyas, müteĢabih ayetlerin yorumu, cedel tarzındaki tartıĢmalar, aklî 

düĢüncenin tamamen tercüme faaliyetleri ile ya da Yunan düĢüncesi ile Ġslam‟a 

girmediğini göstermektedir. 
40

 ġöyle ki; Ġslam düĢüncesi VIII. yüzyılın ortalarına 

doğru Helenistik felsefe ile tanıĢmıĢ ve IX. yüzyılda bunun ağır etkisinde kalmıĢtır. 

Helenistik devir felsefî düĢüncenin etkisinde kalan Ġslam dünyası „„MeĢĢâ‟i‟‟ olarak 

bilinen yeni bir felsefe okulu oluĢturmuĢtur. Bu felsefe okulu bile, kendi ortamının 

en önemli unsuru olan Aristoteles felsefesine tamamen bağlı kalmayarak, birçok 

yönden ortamından kopmuĢ ve özgün bir takım kuramlar geliĢtirmiĢtir.
41

 Ne yazık ki 

Ġslam felsefesinde özgünlük bulmak istemeyenler,  Ġslam düĢüncesinin, sadece Batı 

ve Doğu felsefî düĢüncelerinin ve bilimsel faaliyetlerinin bir sentezi olduğunu 

düĢünmektedirler. Muhtemelen bu düĢünce, felsefî düĢünceyi Aristotelesçi anlayıĢa 

indirgemekten kaynaklanmaktadır. Hâlbuki Ġslam‟da ortaya çıkan ilk felsefî düĢünce, 

dinî ve teolojik özellikte olup, fıkıh, tefsir ve hadisle iç içedir.
42

  

 

 

1. Bilginin Kaynağı 

 

DüĢünce tarihi içinde bilgi süreci incelendiğinde, filozoflar, bilginin imkânı 

ve güvenirliği ile birlikte genel geçer doğru bilgiyi elde etmek için, bilginin 

kaynağının ne olduğu sorusunun cevabını aramıĢlardır. Ġslam filozofları, bilginin 

kaynaklarını genel olarak duyu bilgisi, akıl, sezgi ve vahiy olarak belirlemiĢlerdir.  

 

 

           2. a. Duyu Bilgisi 

 

           Bilgi sürecini, özne-nesne iliĢkisi olarak tanımladığımızda, bilgi sürecinde 

gerçekleĢen ilk aĢama, nesnenin özneyi etkilemesi olacaktır. DıĢ dünyadaki bu etkiler 

öznede duyumlar halinde ortaya çıkmaktadır. Duyu algıları, maddi varlık alanı ile 

ilgili olduğu için, bize, eĢyanın mekândaki tertip, sıra ve düzenini, çevremizdeki 

                                                
40 Oliver Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, çev. Turan Koç, (Ġstanbul: Ġz Yayıncılık, 2000), s. 

26–28. 
41 Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, (Ġstanbul: Ġnsan Yayınları, 2007), s. 73. 
42 Alparslan Açıkgenç, a. g. e. , s. 73. 
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Ģeylerin Ģekillerini, renklerini, kokusunu, sertliğini, yumuĢaklığını, uzaklık, yakınlık, 

büyüklük ve küçüklüklerini tanıtır.
43

 Kısaca duyu algıları, insanı varlık dünyası ile 

buluĢturan bilgi kaynaklarından biridir. 

Ġlk Ġslam filozoflarından Kindî‟ye göre, duyu organlarının dıĢ dünyadan 

edindiği izlenimler ortak duyuda birleĢerek tasarlama gücüne, tasarlama gücü de 

onları hafıza gücüne iletir. Böylece duyu algıları, insan zihninde kavram olarak yer 

alır. Ona göre duyu algıları sonucunda oluĢan bilgi, nesnelerin değiĢken oluĢu ve 

özne–nesne iliĢkisinin süreksizliği nedeniyle güvenilir bir bilgi kaynağı değildir.
44

 

Bir baĢka ifadeyle özne-nesne iliĢkisi sonucu oluĢan bilgiler, duyu organına bağlı, 

ferdi ve tikeldirler. Zamanın akıĢı içerisinde her Ģey değiĢim gösterdiği için, duyu 

algıları bize hiçbir zaman varlığın mahiyet ve hakikati hakkında doğru bilgi veremez. 

Duyu algılarının doğru bilgi verebilmesi için duyulara ait bu algıların akıl tarafından 

onaylanması gerekir.
45

  

Fârâbî‟ye göre ise bilginin elde edilmesinde duyuların rolü büyüktür. 

Aristoteles‟in   „„bir duyunun kaybı bir ilmin kaybıdır‟‟
46

 ifadesi adeta Fârâbî için de 

geçerlidir. Nitekim Fârâbî, „„insanda bilginin meydana gelmesi duyular 

yoluyladır,‟‟
47

 „„bilgiler zihinde sadece duyu yoluyla meydana gelir,‟‟
48

 „„duyu 

melekesi, beĢ duyudan birisi vasıtasıyla herkesçe bilinen Ģeyleri idrak eden 

melekedir‟‟
49

 ifadeleriyle bu görüĢünü açıkça vurgulamaktadır. Genel olarak Fârâbî, 

özne-nesne iliĢkisi sonucu oluĢan bilgi sürecini üç evrede değerlendirir. Bunlar 

sırasıyla; duyu kuvvesi, tahayyül kuvvesi ve akıl kuvvesidir.
50

 Fârâbî‟ye göre insan 

zihni, doğuĢtan boĢ, fakat bilgi kaydetmeye uygun bilkuvve akıl niteliğindedir. Bu 

boĢ zihne ilk yazılımları duyular verir. Bunlar da bilindiği gibi, görme, duyma, 

koklama, tatma ve dokunma olmak üzere beĢ duyudur. Her duyu organı kendine 

özgü nesneyi idrak eder ve izlenimlerini kalpte bulunan amir duyu yetisine ya da 

                                                
43 Doğan Özlem, Felsefe ve Doğa Bilimleri, (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2008), s. 50, Takiyettin 
MengüĢoğlu, Felsefeye Giriş, (Ġstanbul: Remzi Kitabevi), 1997, s. 55. 
44 Kindî, „„Ġlk Felsefe Üzerine‟‟,  çev. Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik 

Yayınları, 2006), s. 144. 
45 Kindî, a. g. e. , s. 144-145. 
46 Aristoteles, Organon IV, İkinci Analitikler,  çev. H. Ragıp Atademir, (Ġstanbul, 1989), s. 49, Ayıca 

bkz. Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, s. 178. 
47 Fârâbî, et-Ta’likat, s. 3 
48 Fârâbî, „„el-Cem‟‟, çev. Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, (Ġstanbul: Klasik 

Yayınları, 2003), s. 169. 
49 Fârâbî, Fusûlü’l Medeni, çev. Hanifi Özcan, (Ġstanbul: MÜĠF Vakfı Yayınları, 2005), s. 50. 
50 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, çev. Ahmet Arslan, (Ankara: Vadi Yayınları, 2004), s. 70. 
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ortak duyuda bütünleĢtirerek tahayyül kuvvesine verir.
51

 Bilgi sürecinde duyulardan 

gelen verilerin muhafazasında, hafızanın ve nefsin diğer güçlerinin önemli bir yeri 

vardır. Yani duyulardan gelen verilerin muhafaza edilip değerlendirilmesi için, nefsin 

diğer güçleri olan mütehayyile, vehim ve hafıza gücünün devreye girmesi gerekir.
52

 

Böylece duyular, cüz‟iyyatı idrak eder ve bir zaman sonra bu dağınık cüz‟i bilgiler 

birleĢtirilerek kullanılabilir bilgi haline getirilir. Fârâbî‟ye göre bilgi sürecinde 

duyular, fizikî âlemde olan nesneleri, yanılma ihtimalleri ile birlikte kavrayabilir.
53

  

Sonuç olarak duyu algılarının her zaman doğru bilgi vermeyeceğini belirten 

Fârâbî,  buna rağmen bilgi sürecinde duyu algılarının önemli bir görev üstlendiğini 

düĢünmektedir. 

Ġbn Sînâ‟ya göre duyusal bilgi aklî bilgiyi öncelemektedir. Ancak Ġbn 

Sînâ‟nın özellikle vurgulamak istediği, insanın duyusal bilgi seviyesinden aklî bilgi 

düzeyine çıkmasıdır. Eğer insan her türlü eylemlerine duyusal bilgi ile yön veriyorsa 

hüsrana uğrayacaktır. Amaç, duyulur olandan kalkarak aklî olana ulaĢmaktır. 

Duyular ve duyusal bilgi aklî olana ulaĢmak için sadece bir araçtır.
54

 Ona göre 

duyusal idrak yetileri, dıĢ idrak yetileri ve iç idrak yetileri olmak üzere ikiye ayrılır. 

DıĢ idrak yetileri beĢ duyu olarak adlandırılan yetilerdir. Ġbn Sînâ‟ya göre, beĢ dıĢ 

duyunun her biri, nesnenin öncelikle tek bir niteliğini idrak eder. Mesela, görme 

duyusu renkleri, iĢitme duyusu sesleri idrak eder. Buna nesneye ait bir idrakin 

niteliği diyebiliriz. Buna ek olarak, dıĢ duyular nesneye ait hareket-sükûn, uzaklık-

yakınlık, büyüklük-küçüklük gibi nitelikleri de idrak ederler ki buna da nesneye ait 

ortak niteliklerin idraki diyebiliriz.
55

 Ġbn Sînâ iç idrak yetilerini de ortak duyu, 

suretleri koruma yetisi, hayal kurma ve düĢünme yetisi, vehim yetisi ve hafıza yetisi 

olmak üzere beĢ kısma ayırmaktadır.
56

 Bilgi sürecinde bütün bu dıĢ ve iç idrak 

yetileri, etkinliklerinin tamamını organlarıyla birlikte gerçekleĢtirir. Fakat bu 

organların zafiyetleri, duyulur nesnenin idrakini güçleĢtireceği için, duyu bilgisi, her 

zaman kesin sonuçlar vermeyebilir.  

                                                
51 Fârâbî, a. g. e. , s. 68-69. 
52 Ġbrahim Hakkı Aydın, Fârâbî’de Bilgi Teorisi, (Ġstanbul: Ötüken Yay. , 2003), s. 92. 
53 Fârâbî, Fususu’l Hikem, s. 76, Ayrıca bkz. Ġbrahim Hakkı Aydın, Fârâbî’de Bilgi Teorisi, Ġstanbul: 

Ötüken Yay. , 2003, s. 90. 
54 Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın Epistemolojisi, (Bursa: Arasta Yay. , 2000), s. 71. 
55 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Tabiiyyat II, en-Nefs, s. 141,  Ayrıca bkz. Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın 

Epistemolojisi, (Bursa: Arasta Yay. , 2000), s. 33. 
56 Ġbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, çev. Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli, (Ġstanbul: 

Litera Yayınları, 2005), s. 194–199, Ġbn Sînâ, „„Metafizik‟‟,  çev. Alparslan Açıkgenç, M. Hayri 

KırbaĢoğlu, İbn Sînâ Risaleler, (Ankara: Kitabiyat Yay. , 2004), s.113–114. 
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Sonuç olarak Ġbn Sînâ da diğer Ġslam filozofları gibi, duyu algılarının insanı 

kesin bilgiye ulaĢtırmayacağını, fakat aklî bilgiye ulaĢmak için bir araç olduğunu 

vurgulamaktadır. 

Ġbn Sînâ gibi Gazzali de, duyu yoluyla elde edilen bilgilerin sağlam ve 

inandırıcı olmadığını vurgulamaktadır. Ona göre duyu organlarının en kuvvetlisi olan 

göz bile yanılmaktadır. Gazzali, hareketsiz gibi görünen gölgenin gerçekte hareket 

ettiğini, uzakta olan yıldızın gerçektekinden daha küçük göründüğünü vurgulayarak, 

duyu organları ile elde edilen bilgilerin, cisimlerin durumuna, mesafesine ve 

organların sıhhatine bağlı olduğunu düĢünmektedir.
57

 Netice itibariyle Gazzali, duyu 

idrakini bir bilgi kaynağı olarak görmesine karĢın, güvenilir bir bilgi kaynağı 

olmadığını düĢünmektedir. 

Ġbn RüĢd‟e göre, dıĢ dünyadaki nesnelerin suretlerini soyutlayarak aĢama 

aĢama aklın idrak edebileceği seviyeye gelmesinde duyular, önemli bir iĢleve 

sahiptirler. Herhangi bir duyu gücünden yoksun olan birinin, o duyu gücünün 

sağlayacağı kavramlardan mahrum kalacağını belirten Ġbn RüĢd, sözgelimi görmeyen 

birinin hiçbir zaman renk kavramını idrak edemeyeceğini düĢünür. 
58

 Duyu 

algılarının bilgi sürecinde iĢlerliği, ilgili duyu organlarının sıhhatine bağlıdır. Ġbn 

RüĢd, bilgi sürecinde duyu algılarının önemli bir görev üstlendiğini belirtse de, aklî 

bilgi gibi olmadığını vurgular. Duyu algısının dıĢ dünyadaki nesnenin varlığına bağlı 

olduğunu belirten Ġbn RüĢd, duyu bilgisini aklî bilgiden iki hususta ayırmaktadır. 

Bunlardan birincisi, duyu, tikelleri kendisine konu edinirken, akıl, tümelleri 

kendisine konu edinir. Ġkincisi ise akıl nefste var olan Ģeylere bakarken, duyu nefsin 

dıĢında var olan Ģeylere bakmaktadır.
59

 

Sonuç olarak duyu organları dıĢ dünyadaki nesneleri algılayarak zihinde 

kavramların meydana gelmesine vesile olur. Duyular, müĢahhas ve mürekkep 

nesneleri algılamasıyla sadece fizikî âlem hakkında nefse veriler sunarken,  metafizik 

âlemle ilgili bilgiyi insana ulaĢtıramazlar. Somut nesneleri soyutlaĢtırarak, insan 

aklına tikeller hakkında bilgi veren duyular, hem organlarının zaaflarından dolayı 

hem de dıĢ dünyadaki nesnelerin süreksizliğinden dolayı kesin bilgiyi elde etme 

hususunda yetersizdirler. Buna rağmen duyular, aklî bilgiye ulaĢmak için 

vazgeçilmez birer unsurdur. 

                                                
57 Gazzali, el-Münkız Mine’d-Dalal, çev. Ali Kaya, (Ġstanbul: Semerkand Yay. , 2005), s. 37. 
58 Ġbn RüĢd, Psikoloji Şerhi, çev. Atilla Arkan, (Ġstanbul: Litera Yayınları, 2007), s. 78-79. 
59 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 58.  
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           2. b. Akıl 

 

           Yunanca nous, Latince ratio ve intellectus‟un karĢılığı olarak kullanılan akıl, 

insanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü, düĢünme ve 

anlama melekesi anlamına gelmektedir. Felsefede varlığın hakikatini idrak eden, 

maddi olmayan; fakat maddeye tesir eden basit bir cevher; maddeden Ģekilleri 

soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar arasında iliĢki kurarak önermelerde 

bulunan, kıyas yapabilen güç demektir.
60

 

Genel olarak Ġslam düĢünürleri bilgi sürecinde, aklın geliĢim aĢamalarını 

Ģöyle yorumlamaktadırlar. Ġlk Ġslam filozoflarından Kindî‟ye göre, varlığın hakikatini 

kavrayan akıl, duyu organlarına konu olmayan varlık alanlarının bilgisini verir. 

BaĢka bir ifadeyle duyu organları tikelleri, akıl ise tümelleri algılamaktadır. Ayrıca 

duyu algıları sonucu zihinde nesnelerin maddi bir formu ve imajı oluĢurken, aklın 

algıları sonucu böyle bir imaj söz konusu değildir. Kindî‟ye göre, madde ve madde 

ile iliĢkisi olmayan varlık alanlarına ait bilgiler, doğrudan ve zorunlu olarak akıl 

tarafından kabul edilir. Örneğin „„âlemin ötesinde ne doluluk ne de boĢluk, yani ne 

boĢluk ne de cisim vardır‟‟
61

 ifadesi ya da „„bütünün parçadan büyük olması‟‟ gibi, 

aklın doğrudan ve aracısız olarak kabul ettiği bilgilerin, zihinde bir imajı oluĢmaz. 

Ġmajlar bütünüyle duyulur varlıklara aittir. Netice itibariyle duyu bilgisi gibi aklı da 

bir bilgi kaynağı olarak kabul eden Kindî, bilgi sürecinde aklî bilgiyi duyu 

bilgisinden daha güvenilir ve objektif kabul etmektedir.  

Bilgi sürecinde aklî bilgiyi duyu bilgisinden daha güvenilir ve objektif kabul 

eden Kindî, aklın nasıl soyutlamalarda bulunduğunu, bilginin nasıl aĢama aĢama 

meydana geldiğini, aklı dört kategoriye ayırarak açıklamaktadır. Onun bu dörtlü akıl 

tasnifi, sürekli fiil halinde bulunan akıl, nefiste güç haklinde bulunan akıl, güç 

halinden fiil haline çıkan akıl ve beyani akıl Ģeklindedir. 

 Kindî‟ye göre ilk akıl, insana dıĢarıdan etki eden bir güç olmayıp, nefsin 

fonksiyonu olan tümel kavramlardır. Bu konuda Kindî‟nin ifadesi Ģöyledir. „„Nefsi 

kuvve halinden fiil halindeki akıl durumuna çıkaran küllî kavramlardır. Küllîler 

                                                
60 Mehmet Vural, İslam Felsefesi Sözlüğü, (Ankara: Elis Yay. , 2003), s. 21.  
61 Kindî, „„Ġlk Felsefe Üzerine‟‟,  çev. Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik 

Yayınları, 2006), s.145.  
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nefisle birleĢince nefis akletmeye baĢlar, yani varlığa ait kavramlar onda bulunduğu 

için bir bakıma o aktif akıl sayılır.‟‟
62

 

Kindî‟nin tasnifinde ikinci akıl, „„insanda doğuĢtan var olan, özne-nesne 

iliĢkisi gerçekleĢmediği, daha doğrusu sürekli fiil halindeki akıl ona etki etmediği 

sürece pasif bir güç halinde duran melekeden ibarettir.‟‟ 
63

  

Üçüncü aklı, „„önceden nefsin kazanmıĢ olduğu ve nefiste bilfiil mevcut olan 

akıl‟‟ olarak tanımlayan Kindî, nefsin dilediği zaman bunu kullanabileceğini ve 

baĢka Ģeylerin meydana gelmesi için onu ortaya çıkaracağını kaydetmektedir. 

Örneğin kâtibin yazı yazması böyledir, yazı yazmayı bildiği için istediği zaman bu 

becerisini ortaya koyabilir.
64

 

Dördüncü akla gelince, Kindî onu, nefisteki bilginin ortaya konması Ģeklinde 

tanımlamakta ve bu aklın, baĢkalarını bilgilendirmek için nefiste bilfiil mevcut 

olduğunu söylemektedir. Ona göre üçüncü akıl ile dördüncü akıl arasındaki fark, 

üçüncüsü nefsin önceden edindiği bilgidir ve o kendisinde potansiyel olarak vardır. 

Dördüncüsü ise bu potansiyel bilginin bilfiil ortaya çıkmasıdır.
65

 

Kindî gibi, aklı, bilgi kaynağı olarak kabul eden diğer bir Ġslam filozofu ise 

Fârâbî‟dir. Ona göre akıl, „„baĢlangıçta bir tür nefs ya da onun bir parçası yahut 

nefsin yetkinliklerinden birisi ya da, bütün var olanların mahiyetlerini ve suretlerini 

maddelerinden ayrı olarak soyutlayıp kavrama yatkınlığına sahip olan bir Ģeydir.‟‟
66

 

Ona göre insanî varlığın en üst basamağını oluĢturan düĢünme yetisi, pratik ve teorik 

olmak üzere iki asli yöne sahiptir.
67

 Pratik akıl, „„insanın iradesiyle yapmaya karar 

verdiği Ģeylerin bilinmesini sağlayan yetidir.‟‟
68

 Teorik akıl, nefis cevherinin 

olgunlaĢıp bilfiil akıl cevherine dönüĢmesinden ibarettir. Fârâbî‟ye göre teorik aklın 

basamakları vardır. O bazen güç halinde akıl, bazen bilfiil akıl, bazen de müstefad 

akıl olur.
69

 

                                                
62 Kindî, a. g. e. , s. 177. 
63 Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik Yay. , 2006), s. 23. 
64 Kindî, „„Akıl Üzerine‟‟, çev. Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik Yay. , 2006), 

s. 261. 
65 Kindî, a. g. e. , s. 261. 
66 Fârâbî, „„Risale fi me‟ani‟l-akl‟‟ çev. Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, 

(Ġstanbul: Klasik Yay. , 2003), s. 130. 
67 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, s.84. 
68 Fârâbî, es-Siyase el-Medeniyye, çev. Mehmet Aydın, Abdulkadir ġener, M. Rami Ayas, (Ġstanbul, 

1980), s. 4. 
69 Fârâbî,  Uyunu’l-Mesâil, çev. Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, (Ġstanbul: 

Klasik Yay. , 2003), s. 125. 
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Fârâbî, bilginin oluĢumunda aklın üç aĢamalı bir süreçten geçtiğini belirtir. 

Bunlardan birincisi,  nefsin bir cüzü olan güç halindeki akıldır. Fârâbî‟ye göre güç 

halindeki akıl, insanın doğuĢtan sahip olduğu,  akılsalların tasavvurlarını kabul etmek 

üzere hazırlanmıĢ maddi bir güçtür.
70

 Fârâbî, bu güç halindeki aklı bilfiil kılan ve güç 

halindeki kavramları yine bilfiil kavram haline getiren akla, Faal Akıl adını 

vermektedir.
71

 Ona göre Faal Akıl, cevheri (tözü) bilfiil olan, maddeden ayrı 

akıldır.
72

 Fârâbî, insan aklı ile Faal Akıl arasındaki iliĢkiyi açıklamak üzere deney 

dünyamıza ait GüneĢ-göz benzetmesini kullanır. Görme olgusunda GüneĢ, göz, ıĢık 

ve nesne olmak üzere dört temel öğe bulunmak zorundadır. Görme olayının 

gerçekleĢebilmesi için, GüneĢin göze ıĢık vermesi gerekir. Bu ıĢık ile göz, bilkuvve 

görücü iken bilfiil görücü olur. Diğer taraftan bilkuvve görülebilir olan nesneler 

bilfiil görülür olur.
73

 

Görme olayında GüneĢin göze verdiği ıĢık gibi, Faal Akıl‟dan ıĢığını alan güç 

halindeki akıl, duyulardan gelen ve mütehayyile gücünde bulunan idrakleri bilfiil 

olarak kavrar.
74

 Artık bundan sonra bilfiil akıl, kendisinde bulunan bilfiil 

akledilirlerin suretlerini idrak ettiğinde müstefad akıl aĢamasına geçmektedir. Ona 

göre müstefad aklın idrak konusu, sadece bilfiil akledilirlerdir. Müstefad akıl, bilfiil 

akıl tarafından maddeden soyutlanmıĢ suretleri ve gayri maddi suretleri kendini 

kavradığı gibi doğrudan kavrar.
75

 BaĢka bir söyleyiĢle, bilfiil aklın kendi zatını bilfiil 

idrak etmesidir.  

Fârâbî gibi aklı bilen ve yapan, baĢka bir ifadeyle pratik ve teorik olmak 

üzere ikiye ayıran Ġbn Sînâ, bununla insanın diğer canlılardan ayrıldığını 

düĢünmektedir. Ona göre insanın eylemlerinin kaynağı pratik akıl, bu eylemleri 

belirleyen ise, teorik akıldır. Ġbn Sînâ‟nın felsefî sistemine göre, teorik aklın geliĢim 

aĢamaları,  bilgi süreci ile yakından iliĢkilidir. Ona göre teorik aklın ilk aĢamasını 

güç halindeki akıl oluĢturmaktadır. Teorik aklın ilk aĢamasını oluĢturan güç 

halindeki akıl, bilgisel açıdan henüz aktifleĢmemiĢ çeĢitli olabilme imkânlarını 

                                                
70 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla,  s. 78.  
71 Fârâbî, Risale fi me’ani’l-akl, s. 133.  
72 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, s. 78.  
73 Fârâbî, a. g. e. , s. 79. 
74 Fârâbî, a. g. e. , s. 79.  
75 Fârâbî , „„Risale fi me‟ani‟l-akl‟‟ çev. Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, 

(Ġstanbul: Klasik Yay. , 2003), s. 133. 
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kendisinde barındıran güçtür. Bu akıl sadece bir imkândan ibaret olduğu için 

kendisinde bilgi adına hiçbir Ģey yoktur.
76

 

Ġbn Sînâ‟ya göre teorik akıl, üç anlamda güç halindedir. Bunlardan birincisi 

„„mutlak yetenek (güç) hali‟‟dir. Bu durumda teorik akılda hiç bir Ģey açığa 

çıkmamıĢtır. Bu durumda bulunan insan, çeĢitli bilme imkânlarıyla donatılmıĢtır. 

Ama bu imkânların hiç biri eyleme dönüĢmüĢ değildir. Ayrıca onun sahip olduğu bu 

imkânları eyleme dönüĢtürecek herhangi bir aracın varlığı da söz konusu değildir. 

Burada bilgiyi oluĢturan araçlar ise, suretler, anlamlar vs. dir. Ġkincisi „„mümkün 

yetenek‟‟ halidir. Bu durum, aklın sahip olduğu bilme imkânlarını eyleme 

dönüĢtürebilecek araçları elde etmesidir. Ġbn Sînâ bu duruma henüz yazmayı 

bilmeyen ancak yazı için gerekli olan, kelam, divit ve birtakım basit harfleri tanıyan 

bir çocuğu örnek vermektedir. Üçüncü durum ise, „„yetkin yetenek‟‟ halidir. Bu 

seviyede bulunan akıl, eylemin ortaya çıkması için, gereken tüm araçları elde 

etmiĢtir. Ġbn Sînâ bu seviyeye, yazmayı ve yazma araçlarını yeterince iyi tanıyan bir 

kâtibi örnek vermektedir.
77

 

Ġbn Sînâ, insanın güç halindeki akıl düzeyinden meleke halindeki akıl 

düzeyine çıkmasını, teorik aklın, soyut suretleri mümkün yetenek düzeyinde kabul 

etmesi Ģeklinde açıklamaktadır. Kısaca insanın birinci düĢünülürleri elde etmesidir.  

Ġbn Sînâ‟ya göre birinci düĢünülürler, duyulardan yararlanmaksızın ve herhangi bir 

öğrenimin dıĢında, ilahî ilhamla oluĢan anlamlardır. Kısaca kıyassız, herhangi bir 

öğrenim ve kazanım dıĢında doğuĢtan gelen ilk bilgilerdir.
78

 

Ġbn Sînâ, teorik aklın, soyut suretleri mümkün yetenek düzeyinden yetkin 

yetenek düzeyinde kabul etmesini fiil halindeki akıl ile açıklamaktadır. Yani insanın 

birinci düĢünülür suretlerden, ikinci düĢünülür suretlere yükselmesidir. Ġbn Sînâ, 

teorik aklın geliĢimi çerçevesinde öğrenim ve kazanımla elde edilen öncüllere, ikinci 

düĢünülürler adını vermektedir.
79

 Ona göre insan, ikinci düĢünülürlere belli bir çaba 

ve istek sonucu ulaĢırken, birincilere hiçbir çaba ve yönelim göstermeksizin 

ulaĢmaktadır.  

Ġbn Sînâ, teorik aklın dördüncü derecesi olan kazanılmıĢ aklı, soyut suretlerin 

„„mutlak fiil‟‟ halinde kabul edilmesi olarak açıklamaktadır. Müstefad akıl, 

                                                
76 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Tabiiyyat II, en- Nefs, s. 39; en-Necat, s. 165, Ayrıca bkz., Hidayet Peker, İbn 

Sînâ’nın Epistemolojisi, (Bursa: Arasta Yay. , 2000), s. 55-56. 
77 Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın Epistemolojisi, s. 55-56. 
78 Ġbn Sînâ, Risale fi’l-Kelam Ala’n-Nefsi’n-Natıka, s.195, Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın Epistemolojisi, 

s. 112. 
79 Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın Epistemolojisi, (Bursa: Arasta Yay. , 2000), s. 117. 
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„„düĢünülür suretleri kendisinde hazır olarak bulur ve onları bilfiil düĢünür ve 

düĢünüĢünü de bilfiil bilir‟‟.
80

 Ġnsanın bu düĢünülür suretleri hazır olarak bulması, 

fizikî ve metafizik alanlara ait bilgileri duyu, tecrübe ve benzeri alanlara tekrar tekrar 

baĢvurmadan bilebilmesi demektir. Bu ise kazanılmıĢ akıl ile bilfiil akıl arasındaki en 

temel farktır.
81

 DüĢünülür suretler, bilfiil akılda sanki bir depoda saklı gibi 

tutulmaktadır ve akıl dilediğinde onlara yönelir ve bilgi sahibi olur. Oysa bu suretler 

kazanılmıĢ akılda bir depoda saklı olmaktan çok, bilfiil olarak bilinebilmektedir.
82

 

Ġbn Sînâ, aklın geliĢim aĢamalarını böyle tasvir ettikten sonra, bilgi sürecinde 

Faal-Aklın varlığını zorunlu görmektedir. Çünkü teorik aklın geliĢim aĢamalarını 

açıklarken ifade ettiğimiz gibi, insanî nefs önce güç halindedir, daha sonra bilfiil 

düĢünen olmaktadır. Yani bilgi sürecinde güç halinde bulunan akıl, henüz 

aktifleĢmemiĢ sadece bir imkândan ibarettir. Ancak güç halinde bulunan akıl, 

düĢünülürleri kabul edebilecek bir yatkınlıkta var edilmiĢtir. Ne var ki onun bu 

niteliği, bilfiil hale gelebilmesi için baĢlı baĢına yeterli değildir. Dolayısıyla güç 

halinde bulunan bir Ģeyi ancak etkin durumda bulunan bir neden aktif haline 

getirebilir. Ġbn Sînâ‟ya göre, güç halinde bulunan bu aklı bilfiil haline getiren neden, 

sürekli etkin olan Faal Akıl‟dır. Fârâbî‟de olduğu gibi Ġbn Sînâ da, Faal Aklın nefse 

olan nispetini, GüneĢin gözlerimize olan nispeti gibi değerlendirmektedir. Netice 

itibariyle Faal Akıl, duyusal güçlerin zihne gönderdiği suret ve anlamları, nuruyla 

aydınlatarak bilinir kılmaktadır.
83

 

Diğer Ġslam filozoflarında olduğu gibi Ġbn RüĢd, insanı diğer varlıklardan 

ayıran ve ona bir yetkinlik sağlayan düĢünme gücünü, ameli ve nazari olmak üzere 

ikiye ayırmaktadır. Ameli akıl sayesinde insanın elde ettiği kavram ve erdemler daha 

çok insanın biyolojik, ferdî ve sosyal hayatının sağlıklı bir Ģekilde devamını 

sağlamaya yöneliktir. Ona göre nâtık nefsin nazari kısmı, akledilir suretleri idrak 

eden, elde edilen bu suretleri tahlil ve terkibe tâbi tutan, çıkarım yoluyla yeni bilgi ve 

değer üreten bir güç ve cevherdir.
84

 

Ġbn RüĢd bilgi üretme sürecinde nazari aklın ilk kısmı olan güç halindeki aklı, 

ne kendi baĢına bir imkân ne de kendi baĢına ayrık bir cevher olarak görülmemesi 

                                                
80 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Tabiiyyat II, en- Nefs, s. 40, Ayrıca bkz. Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın 

Epistemolojisi, s. 65. 
81 Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın Epistemolojisi, s. 65. 
82 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Tabiiyyat II, en- Nefs, s. 214, Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın Epistemolojisi, s. 66. 
83 Ġbn Sînâ, „„Nübüvvat‟‟, çev. Alparslan Açıkgenç, M. Hayri KırbaĢoğlu, İbn Sînâ Risaleler, (Ankara: 

Kitabiyat Yayınları, 2004), s. 36, Hidayet Peker, İbn Sînâ’nın Epistemolojisi, s. 90-91. 
84 Ġbn RüĢd, Telhisü’n-Nefs, thk. A. Fuad el-Ehvani Kahire,1950, s. 68–71, Ayrıca bkz. Hüseyin 

Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, (Ġstanbul: Klasik Yay. , 2006), s. 93. 
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gerektiğini düĢünür. Ona göre güç halindeki akıl, insana özgü hayal gücüyle birlikte 

bulunup onu diğer canlıların hayal gücünden ayıran bir istidat ile her an fiil alanına 

çıkmaya hazır müste‟id akıldan mürekkeptir.
85

 Bir yönüyle istidat olan güç halindeki 

(heyûlânî) aklın dayanağı nefstir. Güç halindeki (heyûlânî) bu aklın dayanağını hayal 

gücünde bulunan imgeler oluĢturmaktadır. Fakat hayal gücünde bulunan suretler, güç 

halindeki (heyûlânî) aklı fiil alanına çıkarmada yetersiz kaldığı için, heyûlânî aklın 

ikinci kısmı olan müste‟id akıl, heyûlânî aklın, fiil alanına çıkmasına yardımcı olur.
86

 

Ona göre, güç halindeki (heyûlânî) aklın ilk kısmını oluĢturan istidat, boĢ bir levha 

gibi içinde hiçbir suretin bulunmadığı, sadece suretleri kabul etme gibi bir imkânı 

kendinde barındırmaktadır. Ġkinci kısmını oluĢturan müste‟id akıl ise kendi özünü 

bilmesi ile soyutlama yeteneğini gerçekleĢtirmektedir. Ġbn RüĢd bu özellik ve 

yeteneği ile müste‟id aklı, Faal-Aklın ilk nüvesi olarak görmektedir. 
87

 

Ġbn RüĢd‟e göre güç halindeki akıl ile Faal Akıl baĢından itibaren „„varoluĢ 

ittisali‟‟ içindedir. Faal Akıl, insanın ilk yetkinliği olan güç halindeki aklı fiil alanına 

çıkardığı için, sanki ondan ayrı bir ĢeymiĢ gibi görünür. Ona göre bu ittisal sırasında 

Faal-Aklın, güç halindeki aklı fiil alanına çıkarmak, diğeri de fiil halindeki aklı 

meleke halindeki akıl seviyesine çıkarmak gibi iki iĢlevi bulunmaktadır.
88

 Meleke 

halindeki aklın güç halindeki akıldan üstünlüğü, kendisinde asla kuvve hali 

bulunmayan Faal Akla benzer bir durumu kabul etmesi ve buna hazır olması 

nedeniyledir.
89

 Güç halindeki aklın fiil alanına çıkması yani kavramları akletmesi, 

onun Faal Akıl haline gelmesi demektir ki bu safhaya müstefad akıl denir.
90

 

Duyu idrakinden sonra aklî idraki de bir bilgi kaynağı olarak kabul eden Ġbn 

RüĢd, bilgi sürecinde akıl gücünün, duyu gücünden farkını ve üstünlüğünü Ģöyle izah 

etmektedir: Duyuların bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi, nesnelerin suretlerinin 

soyutlanması sürecinde ilk basamağı teĢkil etmesinden ileri gelmektedir. Yoksa duyu 

bilgisine göre aklî bilgi daha objektif ve güvenilirdir. Örneğin duyular, duyulur 

nesnelerle iliĢkileri oranında iĢlevlerini yerine getirebilmelerine karĢılık, akıl, 

maddeden soyut küllî kavramları idrak edebilmektedir. Bu ise onun tek bir kavram 

içerisinde sonsuz sayıda nesneyi terkip edip hükümler vermesi demektir. Ayrıca 

                                                
85 Ġbn RüĢd, Psikoloji Şerhi, çev. Atilla Arkan, (Ġstanbul: Litera Yayınları, 2007), s. 99-100.  
86 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 107-109, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 124-125.                
87 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 99-103. 
88 Ġbn RüĢd, Makale fi ittisal, s. 1–5, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 128. 
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duyu idraki, bedenin yaĢlanmasıyla birlikte zayıflarken, akıl idraki tam tersine geliĢip 

güçlenir.
91

 

Bilgi sürecinde her ne kadar duyuların rolü inkâr edilmese de amaç duyulur 

olandan aklî olana yükselmektir. Bu nedenle bütün bilme eylemi akıl gücünün 

üzerinde toplanmaktadır. Sonuç olarak akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran ve nefsi 

kemale erdiren bir yetkinliktir. Ġnsan, akıl gücüyle maddeden soyut ve akledilir 

suretleri idrak edip, onları tahlil ve terkibe tâbi tutarak yeni kavram ve bilgiler üretir.  

 

 

2. c. Sezgi 

 

Sezgi, „„felsefî anlamda bir Ģeyi dolaysız, aracısız kavrama; akıl yürütme ve 

muhakemenin tersine bir bütünün birden kavranması, bir bağlantının birden, vasıtasız 

keĢfedilmesi gibi anlamlara gelmektedir. Sezgi zihnin bir anda olup biten, bilginin 

doğuĢunu sağlayan iĢlevine denilmektedir.‟‟
92

 Felsefî anlamda kavram ve dil yönü 

olmayan, dille ifade edilemeyen, fakat hissedilen ve bir Ģeyi dolaysız, aracısız 

kavrama anlamına gelen sezgi kaynaklı bilgi; akıl yürütme, muhakemenin aksine bir 

bütünün birden kavranması, bir bağlantının birden vasıtasız keĢfedilmesidir.
93

 Sezgi 

ile elde edilen bilgi doğrudan aracısız, açık-seçik halde kendisini gösterir. Kendisini 

apaçık göstermesi itibariyle de diğer bilgiler gibi doğruluğunu ve kesinliğini 

ispatlamak da mümkün değildir. Çünkü sezgisel bilgiye burhan uygulamak mümkün 

değildir. 
94

 

Bilgi kaynaklarının sadece duyu ve akılla sınırlı olmadığını belirten Kindî, 

sezgisel bilgiye ulaĢabilmek için, insan nefsinin, pas ve kirden temizlenmesi 

gerektiğini ifade eder. Dolayısıyla nefsin doğrudan bilgi edinmesi, ancak nefsin 

temizlik ve saflığı ile doğru orantılıdır.
95

 

Fârâbî kelime olarak, sezgi ve sezgicilikten bahsetmemiĢ olsa da bilgi 

sürecinde aklî çaba seviyesinden sonraki evre hakkında yapmıĢ olduğu 

açıklamalardan, onun sezgiyi bilgi kaynağı olarak benimsediği açıkça 
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anlaĢılmaktadır.
96

 Nitekim o sezgiyi birden, aniden bilmeye (et-Tehaddüs-Hads)
97

, 

zekânın, aklın bir iĢlevi olarak, doğrudan doğruya bedihi bilgiyi kavramaya yarayan 

bir vasıta olarak benimsemiĢtir.
98

 

 Ġbn Sînâ‟ya göre sezgi,  „„zihnin bilmeye yönelik eylemleridir. Bu bazen 

zaman içinde bir çabanın sonucu olarak gerçekleĢir ki bu düĢünmedir; bazen de 

düĢünme olmaksızın zihnin ani hareketiyle gerçekleĢir.‟‟
99

 Ġbn Sînâ, sezgi ile bilgi 

elde etme noktasında insanlar arasında hem nicelik hem de nitelik yönünden bir 

takım farklılıkların olduğunu düĢünmektedir. Ona göre insanların bazıları, sezgi ile 

oldukça fazla bilgi elde ederek nicelik yönünden farklılığını ortaya koyarken, bazıları 

da sezgi ile süratli bir Ģekilde bilgi elde ederek nitelik yönünden farklılığını ortaya 

koymaktadır. Bu farklılıklardan dolayı insanların bilgi düzeyleri birbirinden farklı 

olmaktadır.
100

  

Gazzali‟ye göre sezgisel bilgi, tecrübe ile kazanılmıĢ bilgiler kabilinden olup 

kesinlik özelliğine sahip ve bir hükmün prensibidir. Ona göre sezgi, saf zihinde 

ortaya çıkan vasıtasız bir biliĢ ve yakalayıĢtır. Ancak bu bilgiler hakkında biri çıkıp 

tartıĢmaya ya da inkâr etmeye kalkıĢırsa, bu bilgileri diğer bilgiler gibi ispatlamak, 

burhan uygulamak mümkün değildir. Sadece bu bilgiye ulaĢtıran yöntem gösterilip 

öğretilebilir.
101

 

Metodik Ģüphecilik Ģeklinde belirginleĢen ve sezgiyi bilgi kaynağı olarak 

gören Gazzali, duyuların ve aklın verilerine güvenilemeyeceğini ifade etmektedir. 

Ona göre doğru bilgi her türlü Ģüpheden uzak, açık-seçik doğrulanmıĢ bilgidir. Bunu 

elde etmenin ilk Ģartı,  akıl ve duyu verilerinden Ģüphe etmektir. Ġnsanın hiç Ģüphe 

edemeyeceği tek Ģey kendi varlığıdır. Ama bu yeterli değildir. Sınırlı bilgiler 

verebilen akıl ve duyuların ortasında baĢka bir yetiye ihtiyaç vardır. ĠĢte bu yetiye de 

Gazzali, içsel tecrübe ya da sezgi adını verir.
102

 Ġslam filozoflarından Kindî, sezginin 

iĢlevselliği için, nasıl insan nefsinin pas ve kirden temizlenmesi gerektiğini ifade 
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ediyorsa, aynı Ģekilde Gazzali de sezgisel bilgiye ulaĢabilmek için, ruhun, bedenin 

baskılarından kurtulması gerektiğini düĢünmektedir. 

Gazzali duyulara, akla ve sezgiye dayalı bilgiyi havuz sistemi ile Ģöyle 

açıklamaktadır: „„Yere kazılmıĢ bir havuz farz edelim. Buna yukarıdan aĢağıya 

nehirler akıtılsın. Havuzun dibini de kazıp, yerin altından saf ve temiz su çıksın. Öyle 

ki bu yerin altından çıkan su, nehirlerden gelen sudan daha saf ve temizdir. ĠĢte kalp 

bu havuza, ilim de suya, yerin altından gelen saf ve temiz su da sezgiye benzer. 

Nehirlerden gelen su, beĢ duyunun yerini tutar. Duyular vasıtasıyla bu ilimleri kalbe 

akıtmak mümkündür.‟‟
103

 Bu misalden de anlaĢıldığı gibi Gazzali, sezgisel bilgiye 

daha çok önem vererek, sezgisel bilgiyi diğer bilgi edinme yollarına tercih 

etmektedir. Ona göre pratik aklın disiplin altına alınmasıyla ortaya çıkan ruhsal 

haller bir manada keĢifler, teorik aklın anlayabileceği Ģeyler değildir. Aklın görevini 

duyular nasıl yapamıyorsa bu mistik deneyimlerin kavranmasını da akıl yüklenemez. 

Filozofa göre, duyular ve akılla kazanılan bilgiler yanında daha güvenilir bir bilgi 

kaynağı olan sezgi, akıl üstü bir olaydır. Akıl bunu açıklamıyor diye bunu inkâr 

etmenin bir anlamı yoktur.
104

 

Ġbn RüĢd, öncüllerden ve kıyaslardan mürekkep olmayıp, kalbe ilka olunan 

bu tür bir bilginin herkes için geçerli bir yol olmadığını beyan etmektedir. ġayet Ġbn 

RüĢd‟e göre, insanlar için kast olunan yol bu olsaydı, nazar ve düĢünme yolu bâtıl 

olur, bu yolun insanlarda mevcut olması abes ve manasız kalırdı. Hâlbuki Kur‟an 

baĢtan sona kadar nazar, itibar ve istidlale davet etmekte, nazar yolları hakkında 

düĢünceleri uyarmakta ve harekete geçirmektedir. Ayrıca Ġbn RüĢd, diğer Ġslam 

filozofları gibi, doğru ve sıhhatli bir bilgi için, Ģehvani ve nefsanî arzuların öldürülüp 

temizlenmesi gerektiğini de belirtmektedir.
105

 

Genel olarak Ġslam filozoflarına göre sezgi, bilginin kaynakları içerisinde 

değerlendirilmektedir. Her ne kadar sezgisel bilgiyi, bilginin kaynakları içerisinde 

değerlendirenler olsa da, sezginin bir bilgi kaynağı olarak değerini inkâr edenler de 

vardır. Duyuların ve aklın verilerinin yetersiz olduğunu savunanlar, açık-seçik olması 

dolayısıyla, herhangi bir çaba da harcamaksızın ulaĢılan sezgisel bilgiye itibar 

etmektedirler. Fakat sezgiyle ilgili Ģu tür sakıncalar da göz önünde 
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bulundurulmalıdır. Eğer sezgi yalnız baĢına bilginin kaynağı olarak alınmak istenirse 

güvenli bir metot olmaz. Sezgi, akıl ve duyularla kontrol edilmedikçe saçma iddialar 

ortaya çıkabilir.
106

 Bu nedenle sezgi vasıtasıyla kazanılan bir bilgi, duyu ve aklın 

ilkeleri ile desteklenmelidir. 

      

    

         2. d. Vahiy 

 

Sözlükte „„gizli konuĢmak, emretmek, ilham etmek, ima ve iĢaret etmek, 

seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak ve göndermek‟‟ anlamına gelen vahiy, 

ıstılahta, Allah‟ın peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan doğruya 

veya Cebrail vasıtasıyla bildirmesine denir.
107

. 

Bilginin kaynakları açısından vahyin önemi, bilgi ve öğrenme arasında çok 

yakın bir iliĢkinin olmasından dolayıdır. Bu konudaki temel sorulardan biri vahyin 

müstakil bir bilgi kaynağı olup olmadığı meselesidir. Vahiy ve bilgi iliĢkisi söz 

konusu edildiğinde son dönem batı düĢüncesinde bazı teologlar, ulûhiyet hakkındaki 

bilginin beĢerî akıl tarafından kavranmasının mümkün olup olmayacağını 

tartıĢmaktadırlar. Onlar ulûhiyet hakkındaki bilginin beĢerî akıl tarafından 

kavranmasını mümkün görseler bile, yetersiz kalacağını düĢünmektedirler. BeĢerî 

aklın yetersiz kalmasının nedenlerinden biri Tanrı‟nın aĢkınlığı, diğeri ise, insan 

aklının sınırlı olmasıdır. Bunun neticesi olarak, aĢkın olan varlık hakkında beĢerî 

bilginin aciz kalacağını düĢünen bazı teologlar, vahyin gerekliliğine iĢaret ederek, 

beĢerî olandan farklı olarak ilahî varlık hakkında, gerçek bir bilgiye sahip olacaksak, 

bu bize ilahî olan tarafından bildirilmesi gerekir Ģeklinde bir görüĢe sahiptirler.
108

  

Ġlk Ġslam filozoflarından Kindî ise, vahyin güvenilir bir bilgi kaynağı 

olduğunu hem nakli hem de akli delillerle izah etmektedir. Ona göre vahiy, „„istek ve 

irade dıĢı, mantıki ve matematik gibi yöntemlere baĢvurmadan, Allah‟ın, 

peygamberlerin tertemiz ruhlarını aydınlatması sonucunda, zaman faktörü 

olmaksızın ortaya çıkan bir bilgi türüdür.‟‟
109

 Ona göre bu tür bilgi ancak 
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peygamberlere has olup, peygamberleri de diğer insanlardan ayıran bir belgedir. 

Peygamberlerin bilgisi, tahsil süresine ve baĢka çabalara gerek kalmaksızın onları 

gönderen Allah‟ın iradesi ile gerçekleĢir.
110

 

Kindî hem akli bilginin hem de ilahî bilginin hakikati ifade ettiğini 

söylemekle beraber, ilahî bilgiyi veciz, açık-seçik, kapsamlı ve kestirme olması 

bakımından beĢerî bilgiden üstün görmektedir. Kindî bu düĢüncesiyle Fârâbî ve Ġbn 

Sînâ gibi büyük Ġslam filozoflarından ayrılmaktadır.
111

 

Fârâbî felsefesine göre, entellektüel yükseliĢ sürecinin en son aĢaması insanla 

Faal Akıl arasında gerçekleĢen bir iliĢkidir. Bu iliĢki, insanî varlık için belirlenmiĢ 

olan en son gayedir. Ġnsan ancak bu iliĢki sayesinde hakikatler alanına açılır, bir 

baĢka ifade ile metafizik realite insana kendini gösterir ki bu, onun yaĢayabileceği en 

mükemmel teorik tatmindir. Bu iliĢkinin pratik hayata yansıması ise insan, birey, aile 

ve Ģehir hayatının düzenlenmesi Ģeklinde tezahür eder.
112

 

Fârâbî insan aklının vahye muhatap olma sürecini Ģöyle tasvir etmektedir: 

„„tabii yatkınlık, bilfiil akıl haline gelmiĢ olan edilgin aklın maddesi, edilgin akıl da 

kazanılmıĢ olanın maddesi ve kazanılmıĢ olan da Faal-Aklın maddesi kılındığında ve 

bütün bunlar tek bir ĢeymiĢ gibi ele alındığında bu insan kendisine Faal-Aklın hulul 

ettiği insan olur. Bu durum onun düĢünme yetisinin her iki kısmında ortaya 

çıktığında, yani teorik ve pratik kısımlarında sonra da mütehayyile yetisinde ortaya 

çıktığında, bu insan kendisine vahyedilen insan olur ve yüce Allah, Faal Akıl 

aracılığı ile ona vahyeder. Böylece, Allah Teâlâ tarafından Faal Akla taĢan Ģeyi Faal 

Akıl kazanılmıĢ akıl vasıtasıyla o insanın edilgin aklına, sonra da mütehayyile 

yetisine ulaĢtırır. Bu insan Faal Akıl‟dan edilgin akla taĢan Ģeyle bir bilge, bir filozof 

ve tam anlamıyla bir düĢünür, Faal Akıl‟dan mütehayyile yetisine taĢan Ģeyle de bir 

peygamber, geleceği bildiren bir uyarıcı ve hâlihazırda var olan tikeller hakkında 

bilgi veren bir haber verici olur.‟‟
113

 

Fârâbî‟nin felsefî sistemine göre, insanın ilahî mesajlara muhatap olma 

sürecinde nâtık nefsin ve Faal-Aklın önemli fonksiyonları olduğu kadar, mütehayyile 

yetisinin de önemli fonksiyonu vardır. Ona göre duyu, arzu ve düĢünme gücü ile 

iliĢki içerisinde olan mütehayyile yetisi, yapısı gereği iliĢkili olduğu bütün yetilerin, 
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sahip olduğu suretleri alma, koruma, terkip yapma ve taklit etme gibi kabiliyetlere 

sahiptir.
114

 Burada Ģu iki ilkeyi baĢta belirtmek gerekir. Birinci olarak mütehayyile 

yetisi, ne bütünüyle cisimdir ne de bütünüyle maddeden ayrı soyut mahiyettedir. 

Ġkinci olarak bu yeti, maruz kaldığı ve kabul ettiği etkinin niteliği ne olursa olsun, 

onu duyusal formlar içerisinde alır ve bu tarzda ifade eder. Birinci ilke ile ilgili 

olarak mütehayyile yetisi ancak kendi yapısına uygun olanı olduğu gibi alabilir. Yani 

büsbütün soyut olan teorik hakikat ile büsbütün cisimsel olanı oldukları Ģekilde kabul 

edemez. Buna karĢılık bu iki sınır arasındakileri, ya oldukları gibi ya da taklit ederek 

kabul edebilir.
115

 Sonuç olarak mütehayyile yetisi bedensel mizacın, duyuların, arzu 

yetisinin, düĢünme yetisinin ve Faal-Aklın etkisine açıktır ve bu etki kaynaklarından 

gelen her bir Ģeyi kendi tabiatına uygun bir Ģekilde kabul eder. Yani kabul ettiği bir 

Ģeyi ya tabiatına uygun bir Ģekilde alır ya da kendi tabiatına uygun düĢen 

duyusallarla taklit ederek alır. 

Fârâbî‟ye göre mütehayyile yetisi sadece teorik ve pratik akılla değil, aynı 

zamanda Faal Akıl‟la da iliĢki içerisindedir. Mütehayyile yetisi teorik alanla ilgili 

soyut objeleri kendi tabiatına uygun duyusal formlar Ģeklinde taklit ederek almasına 

karĢılık, ameli akıl tarafından düĢünülüp taĢınma sonucu elde edilen tikelleri ya 

oldukları gibi ya da taklit ederek alır.
116

 Fakat mütehayyile yetisi, ne zaman diğer 

yetilerin meĢguliyetinden kurtulur ki bu daha çok uyku esnasında görülür, taklit etme 

kabiliyeti sayesinde zamanın üç hali ile ilgili tasarımlarda bulunabilir. Faal-Aklın 

mütehayyile yetisi ile iliĢkisi hem uyku halinde hem de uyanıklık halinde olabilir.  

Fârâbî peygamberliği, mütehayyile yetisinin en yüksek düzeyinde 

gerçekleĢen bir etkinlik olarak açıklamaktadır. O Ģöyle demektedir: „„mütehayyile 

yetisi bir insanda son derece güçlü ve yetkin ise ve ona dıĢarıdan gelen duyusallar, 

onu tamamen kaplayacak ve düĢünme yetisine hizmet etmesini engelleyecek Ģekilde 

onu tamamen istila etmiyorsa; tersine onda bu iki Ģeyle uğraĢmasının yanında 

kendine has fiillerini gerçekleĢtirebileceği önemli bir fazlalık varsa, onun bu iki 

faaliyetle meĢgul olduğu zamanki uyanıklık hali, onlardan tamamen kurtulduğu 

zamanki uyku hali gibi olur. ġimdi, mütehayyile kuvveti Faal Akıl tarafından 

kendisine verilen Ģeylerin çoğunu, bu Ģeyleri taklit eden gözle görünür duyusallarla 
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temsil eder.‟‟
117

 Ona göre, peygamberler bu sıra dıĢı özelliği ile mütehayyile yetisini 

metafizik dünyanın etkisine her zaman açık tutabilmektedirler. O, diğer insanlardan 

farklı olarak hem uyku halinde hem de uyanıkken Faal Akıl‟dan taĢıp gelen 

düĢünülürleri ve tikelleri en uygun tarzda kabul edebilmektedir. Uyku ve uyanıklık 

halinin peygamberlerde adeta farksızlaĢması ve Faal Akıl‟dan gelen düĢünülürlerin 

herkesin anlayabileceği Ģekilde sembollerle ifade edilmesi, mütehayyile yetisinin 

iĢlevini ortaya koymaktadır.
118

 Mütehayyile yetisinin soyut hakikatleri ya da 

düĢünülür suretleri oldukları Ģekliyle değil, benzetmeler ve semboller Ģeklinde 

idraklerinin vahiy olarak adlandırılması neticesinde, peygamberlik de metafiziksel 

bilginin tahayyül gücü vasıtasıyla yorumlanmıĢ ve dönüĢtürülmüĢ biçimi olmaktadır. 

Netice itibariyle soyut hakikatlerin ve düĢünülürlerin kazanılmıĢ akıl vasıtasıyla 

açığa çıkması gerçek felsefe iken, bunların tahayyül gücü vasıtasıyla yorumlanması 

ise din olgusunu oluĢturmaktadır.
119

 

Fârâbî, peygamberliğin iki yolla gerçekleĢebileceğini savunur. Bunlardan biri 

entellektüel çabanın içine girmeksizin, Faal Akıl‟dan mütehayyile yetisine taĢan 

vahiyle gerçekleĢen peygamberlik, diğeri de entellektüel geliĢimini tamamlayarak, 

kazanılmıĢ akıl ile Faal-Aklın ittisali sonucu gerçekleĢen peygamberliktir. Ona göre 

belirli bir çabanın içine girmeksizin gerçekleĢen vahiy, Tanrı‟nın bir lütfu ile vuku 

bulurken, kazanılmıĢ aklın Faal Akıl‟la ittisali sonucu gerçekleĢen vahiy ise, 

Tanrı‟nın zorunlu adaletinin gereği olarak, tabii olduğunu ve ilahî bir imtiyazlılık 

içermediğini düĢünmektedir. 

 Ġbn Sînâ, nübüvvetin epistemolojik boyutunu, nebinin akli derecesinin ve 

bilgisinin, kendi dıĢındaki insanlardan farklı olduğunu ortaya koyarak açıklar. Buna 

göre Zorunlu Varlık dıĢındaki bütün varlıklar mertebece O‟nun aĢağısında 

sıralanırlar. Bu sıralamada ilkin, akıllar olarak isimlendirilen soyut ruhani melekler 

yer alır. Daha sonra nefsler diye isimlendirilen ruhani melekler gelir ki, bunlar amele 

melekleridir. Bu iki varlık tabakasından sonra göksel cisimlerin derecesi gelir. 

Bunlar da üstünlük bakımından kendi aralarında derecelenirler. Tanrı‟dan itibaren 

baĢlayan bu kozmik iniĢ, oluĢ ve bozuluĢu kabul eden maddelerde son bulur. Bundan 

sonra yine hiyerarĢik düzen içinde çıkıĢ süreci baĢlar. Maddeden itibaren bu çıkıĢ 

sürecinde dört unsur, bileĢik cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar ve sonunda da insan 
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yer almaktadır. Ġnsan türü içinde de en üstün mertebede nübüvvet istidadına sahip 

insanlar yer almaktadır. Kısaca Tanrı, var oluĢu akılla baĢlatmıĢ ve yine akılla 

tamamlamıĢtır. 
120

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ġbn Sînâ‟ya göre insan bilgiyi teorik akıl vasıtasıyla elde eder. Ġnsanın bilgiyi 

elde ediĢinde heyulanî akıl seviyesinden müstefad akıl düzeyine kadar geliĢim 

sürecinde Faal Akıl etkilidir. Bu noktada insana düĢen Faal Akıl ile ittisali 

gerçekleĢtirerek, sahip olduğu bilgisel donanımları ve imkânları harekete 

geçirmektir.
121

 Ona göre insan, heyûlânî akıl seviyesinden müstefad akıl düzeyine 

kadar belirli bir çaba harcayarak, Faal Akıl‟dan feyezanları almaya hak kazanabilir. 

Ancak Ġbn Sînâ‟ya göre öyle kimseler vardır ki, onlar sahip oldukları bilgisel 

donanımları ve imkânları harekete geçirmeden, herhangi bir biliĢsel çabanın içine 

girmeksizin ve bazı zihinsel süreçleri yaĢamadan bilgiyi elde etme yeteneğine 

sahiptirler. Bu yeteneğin en üst derecesinde „„Kutsi Akıl‟‟ vardır. Ġbn Sînâ‟ya göre, 

insanın ilahî bilgiye muhatap olma sürecinde en yüksek mertebeyi Kutsi Akıl 

oluĢtururken, Fârâbî‟ye göre, kazanılmıĢ akıl oluĢturur.  Ġbn Sînâ‟ya göre nebi, Faal 

Akıl‟dan feyezan eden bilgilerin tamamını ya aniden ya da buna yakın bir zamanda 

doğrudan elde etmektedir. Ġbn Sînâ, nebinin bu Ģekilde elde ettiği bilgiye  „„vahiy‟‟ 

adını vermektedir.
122

 

Ġbn Sînâ‟ya göre bilginin vahye dönüĢtürülme sürecinde hem kutsi güç hem 

de mütehayyile yetisi ortaklaĢa iĢ görmektedir. Kutsi güç, Faal Akıl‟dan gelen 

feyezanları kavramlaĢtırma görevini üstlenirken, mütehayyile gücü ise, bu 

kavramların bir kısmının sembolleĢtirilmesinde ve gaybi bilgilerin oluĢturulmasında 

görev üstlenmektedir. Ona göre kutsi güç, Faal Akıl‟dan gelen feyezanları kabul 

ederken, mütehayyile gücü de tekil suretleri kabul etmek ve aynı zamanda akıl 

kanalıyla kendisine gelen tümel suretleri tekilleĢtirme görevinde bulunmaktadır. 

BaĢka bir anlamda mütehayyile yetisi, düĢünülür olanı duyulur olana 

dönüĢtürmektedir.
123

 Böylece Ġbn Sînâ, nebinin hem akli gücünün hem de 

mütehayyile gücünün diğer insanlardan üstün olduğuna dikkat çekmektedir. 

Gazzali‟ye göre risalet, ulvi bir ikram, rabbani bir kısmet ve ilahî bir lütuf 

olarak peygamberlere bildirilirken, kesbî ve cehdî olarak kazanılmaz. Nübüvvet, 
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ancak nebilere mahsus ilahî bir lütuf olup, kiĢinin kendi çabasıyla elde edeceği bir 

mertebe değildir.
124

 

Ġbn RüĢd, bilgi sürecinin ilk basamağını, nesnelerin suretlerinin soyutlanması 

ile baĢlatır ki bu süreç duyu algısıyla baĢlar.
125

 Ancak zihinde nesnelerin tam bir 

suretinin oluĢabilmesi için, onun farklı duyu güçleri tarafından algılanan bütün 

niteliklerinin ortak duyu tarafından birleĢtirilmesi gerekir.
126

 Ortak duyuda beliren iz 

ve imajların, nesneden bağımsız olarak soyut bir duruma gelebilmesi, hayal gücü 

vasıtasıyla olmaktadır. Hayal gücünün bir baĢka özelliği ise, dıĢ dünyada 

bulunmayan bazı terkipler yapabilmesidir. Örneğin aslan baĢlı ve kanatlı at 

tasarlayabilmesidir.
127

 Ġbn RüĢd‟e göre insan aklının bilgi üretme sürecinde geçirdiği 

aĢamalara heyûlânî akıl, meleke halindeki akıl, kazanılmıĢ akıl ve Faal Akıl adı 

verilir. Bedenle iliĢki kuran insan nefsinin,  soyutlama iĢlevini Faal Akıl 

gerçekleĢtirirken, soyutlanan ve kavram haline gelen bilgileri kabul etme iĢlevini 

heyûlânî akıl gerçekleĢtirmektedir.
128

 Heyulanî aklın idrakiyle oluĢan ve 

istenildiğinde bilgi üretimine hazır durumda olan kavram birikimine meleke 

halindeki akıl, bu birikimin terkip ve istinbat suretiyle iĢlenerek küllî kavram ve 

bilgilere dönüĢtürülmesine kazanılmıĢ akıl adı verilir. Ġbn RüĢd, insan aklının sınırlı 

ve eksik olduğunu bu yüzden de varlıklardaki tertip ve düzenin büyük bir bölümünü 

kavrayamadığını belirtir.
129

 Ġnsanların bir kısmının kendi çabalarıyla ve 

yetenekleriyle ulaĢamadığı bu bilgilerden ebediyen mahrum kalacağı sonucunun 

çıkarılamayacağı, aksine bu noktada ortaya vahiy ve din olgusunun devreye 

gireceğini bildirir.
130

 Bunun neticesi olarak vahiy olgusu, Tanrı‟nın peygamberlere 

bahĢetmiĢ olduğu bir lütuftur. 

Sonuç olarak Ġslam filozofları duyu bilgisi, akıl ve sezginin yanında vahyi de 

bir bilgi kaynağı olarak kabul etmiĢlerdir. Kindî‟ye göre vahyi bilgi, açık-seçik, 

kapsamlı ve veciz olması bakımından diğer bilgi kaynaklarına göre daha güvenilirdir. 

Ayrıca nübüvveti, herhangi bir zihinsel çaba harcamadan, Allah‟ın bir takdiri olarak 

gerçekleĢtiğini düĢünmektedir. Fârâbî ise, insanın ilahî bilgi ile tanıĢmasının iki yolla 

olabileceğini savunur. Bunlardan biri zihinsel çabanın sonucunda, kazanılmıĢ akıl ile 

                                                
124 Gazzali, el-Münkız Mine’d-Dalal, çev. Ali Kaya, (Ġstanbul: Semerkand Yay. , 2005), s. 160.  
125 Ġbn RüĢd, Psikoloji Şerhi, çev. Atilla Arkan, (Ġstanbul: Litera Yayınları, 2007), s. 97. 
126 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 90. 
127 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 89. 
128 Ġbn RüĢd, Psikoloji Şerhi, çev. Atilla Arkan, (Ġstanbul: Litera Yayınları, 2007), s. 103-104. 
129 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, çev. Kemal IĢık, Mehmet Dağ, (Ġstanbul: Kırkambar Yayınları, 

1998), s. 393.  
130 Hüseyin Sarıoğlu, a. g. e. , s. 287. 
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Faal-Aklın ittisali sonucu ortaya çıkan vahiy, diğeri de zihinsel bir çaba harcamadan 

Tanrı‟nın lütfu olarak Faal Akıl‟dan mütehayyile yetisine gelen vahiydir. Fârâbî, 

entellektüel geliĢim aĢamalarını tamamlamıĢ bir insanı, tabii olarak ilahî mesajlara 

muhatap görürken, entellektüel geliĢim aĢamalarını tamamlamadan, mütehayyile 

yetisi ile vahye muhatap olan bir peygamberi de Tanrı‟nın lütfu olarak görmektedir. 

Fârâbî‟nin vahiy anlayıĢına göre mütehayyile yetisinin önemi büyüktür. Mütehayyile 

yetisi, soyut suretleri ve düĢünülürleri halkın anlayabileceği Ģekilde sembollerle ve 

benzetmelerle ifade edilmesini sağlamaktadır. Ġbn Sînâ ise, Fârâbî‟den farklı olarak, 

nebilerin, zihinsel bir çabanın içine girmeksizin, Tanrı tarafından bahĢedilen Kutsi 

güç ile ilahî mesajlara muhatap olabileceğini düĢünmektedir. Ġbn RüĢd‟e göre, insan 

aklının sınırlı olması, vahyi gerekli kılmaktadır. Genel olarak Ġbn RüĢd‟ün de 

belirttiği gibi insanoğlunun gayb âlemi hakkında bilgisinin sınırlı olması, vahye olan 

ihtiyacını gösterirken,  Ģahadet âlemi ile ilgili sorunların giderilmesinde de vahiy, 

akıl ve duyu verilerinin ortaklaĢa iĢ birliğine ihtiyaç vardır. 

 

 

         3.Bilginin Değeri 

 

           Ġnsan; anlam ve değer yaratan bir varlık olarak, anlamlar ve değerlerden 

oluĢan bir dünyada yaĢamaktadır. Bu nedenle insan, hem kendisini hem de diğer 

bütün var olanları sahip olduğu bu anlamlar ve değerler çerçevesinden bakarak 

kavramaya çalıĢır. Kısaca insan varlığını sürdürebilmesi ve kendini 

gerçekleĢtirebilmesi için bilgiye muhtaçtır. Bilmek „„bilen özne (insan) ile bilinen 

nesne (dıĢ dünya) arasında iliĢki kurmaktır.‟‟
131

 „„Özne ile nesne arasındaki eylemin 

sonucunda oluĢan bilginin niteliği nedir?‟‟ sorusu değer kavramını gündeme 

getirmektedir. Bilginin eyleme geçirilmesinde değer kavramı önemli bir rol 

oynamaktadır. Çünkü eylem bilginin nesneleĢmesidir.
132 

            Değer kavramı felsefe tarihinde öznelci ve nesnelci açılardan çok değiĢik 

Ģekillerde tanımlanmıĢtır.  

 

 

 

                                                
131 Hilmi Ziya Ülken, Bilgi ve Değer, (Ġstanbul: Ülken Yay. , 2000), s. 24. 
132 Mevlüt Uyanık, Felsefi Düşünceye Çağrı, s. 47. 
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Öznelci değer tanımları; 

             I-„„Nesne, olgu ve olayların kendilerinde bulunmayan fakat insan tarafından 

bunlara bireysel ve öznel olarak atfedilen, yükletilen niteliktir.‟‟
133

 

II-„„Bir sosyal grubun veya toplumun bütününün kendi varlık, birlik, iĢleyiĢ 

ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından uygun ve 

gerekli olduğu kabul edilen, aynı üyelerin ortak duygu, düĢünce, amaç ve çıkarlarını 

yansıtan, genelleĢtirilmiĢ ilke ve inançlardır.‟‟
134

 

Öznelci değer tanımlarına göre, değerler öznenin beklentileri, arzuları, 

ilgileri, amaçları doğrultusunda nesneye yükledikleri niteliklerdir. Ayrıca değerler, 

öznenin teorik değil pratik yöneliminin ürünüdürler. Bu nedenle de değerler 

nesnelere sonradan yüklenen niteliklerdir.
135

Sonuç olarak bir objenin değeri, 

değerlendirenin ona yüklediği bir Ģeydir. Değerlendiren değiĢtikçe veya 

değerlendirme zamanı değiĢtikçe, objeye yüklenen değerler de değiĢebilir. 

Değerlerin sübjektifliği iddialarının temelinde, doğru bilginin imkânıyla ilgili 

Ģüpheci tavrın genelleĢtirilmesi yatmaktadır. Bu genelleme iktisattaki bir değer 

kavramının genelleĢtirilmesi, yani bir malın değerini belirleyen Ģeyin onun faydası, 

bir ihtiyacı karĢılaması, olduğu görüĢünün genelleĢtirilmesidir.
136

 

           Nesnelci değer tanımları; 

Nesnelci değer tanımlarına göre, değerlerin mutlak bir gerçekliklerinin 

bulunduğu söylenir. Onlara göre her türlü değer mutlak olarak doğru veya yanlıĢtır. 

Değer yargıları toplumdan topluma veya zamansal olarak değiĢse bile değerler hiçbir 

zaman değiĢmezler. DeğiĢen Ģey değerler değil, değerleri algılayan gruplar ya da 

bireylerdir.
137

 

Felsefe tarihinde değerler sorununa kısaca bakıldığında rölativizmin ilk 

temsilcileri olarak sofistler görülmektedir. Protagoras‟ın „„Ġnsan her Ģeyin 

ölçüsüdür‟‟ önermesinden de anlaĢılacağı gibi değerler, öznenin nesnelere yüklediği 

niteliklerdir. Bu nitelikler insanlar tarafından nesnelere sonradan yüklendikleri için 

ortada bir değerler çokluğu bulunmaktadır. Ayrıca herkes için genel geçer bir 

değerlerin olması da imkânsızdır.
138

 

                                                
133 Doğan Özlem , „„Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm TartıĢması 

Üzerine‟‟, Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri, (Ankara: Vadi Yay. , 2002), s. 283. 
134 Doğan Özlem, a. g. e. , s. 283. 
135 Doğan Özlem, a. g. e. , s. 283. 
136 Ġoanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, (Ankara: T.F.K. Yay. , 2003), s. 11. 
137 Ġoanna Kuçuradi, a. g. e. , s. 12-13. 
138 Doğan Özlem, a. g. e. , s. 283-284.  
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Sokrates ve Ortaçağda hâkim olan görüĢ ise, „„Varlık değerle doğmuĢtur‟‟ 

düĢüncesidir.
139

 Bu demektir ki varlık değerli olmayı bizatihi içerir. Örneğin Platon 

varlıkları yukarıdan aĢağıya doğru tam bir hiyerarĢi içine sokar. En üstte Tanrı olmak 

üzere, ruhsal ve maddi varlık alanları Ģeklinde sıralamaktadır. Bu varlık hiyerarĢisi 

değer alanında da aynı Ģekilde görülmektedir. En üstte en değerli varlık, en altta en 

değersiz varlık yer almaktadır. 

Yeniçağda ise bilimin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu dönemde düĢünceye 

ve düĢünceyi yayma özgürlüğüne, akıl, bilim ve ilerlemeye önem verilmiĢtir.
140

 Bu 

dönemin düĢünürlerine göre bilim, sadece olgulara yönelir ve değerler konusunda 

yansız bir tavır sergiler.
141

 

Felsefe tarihinde değer ve bilgi iliĢkisi incelendiğinde bunları üç grupta 

toplamak mümkündür. Yunan felsefesinde bilgi ile değer arasında eĢitlik vardır. 

Çünkü bütün değerler hakikat sorusu içinde toplanıyordu. Ġyi-kötü, doğru-yanlıĢ ile 

ölçülmektedir. Örneğin Sokrat‟a göre iyi adam, doğru gören, kötü adam yanlıĢ 

görendir. Orta çağda bilgi ve değerin eĢitliği kaybolarak, bilgi değerin egemenliğine 

girmiĢtir. Buradan da mistik değer görüĢleri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Bilime 

verilen önemle birlikte değer, bilginin egemenliğine girmiĢtir.
142

 

Bilgi ve değer iliĢkisinin diğer bir boyutu da insanın tabiata egemen olmak 

için bilgiyi vasıta kullanarak, değerden bağımsız olduğunu iddia etmesidir. Bunun 

sonucunda da insan, tabiat iliĢkilerinde ve insan iliĢkilerinde onarımı imkânsız ağır 

tahribatlara yol açmaktadır. Bu tür eleĢtirilere karĢı hatanın, bilgi ve bilimde 

olmadığı, bilgiyi yanlıĢ kullanan bilim adamlarında olduğu Ģeklinde bir cevap 

verilmektedir. Değerden bağımsız olduğunu iddia eden bu tür bilimsel bilgilerin, 

teknolojilerin, hangi topluma fayda verdiği veya toplumun geri kalan üyelerine ne 

oranda ve ne pahasına fayda verdiği araĢtırılması gereken sorulardır. Bu tür sorular 

bilgi-değer iliĢkisinin nasıl kurulduğunun tespitinden geçmektedir. Ayrıca bilim 

ahlakının mümkün olup olmadığı ile de ilgilidir.
143

 

 

 

 

                                                
139 Doğan Özlem, a. g. e. , s. 286. 
140 Cemal Yıldırım,  Bilim Tarihi, (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 2008), s. 118. 
141 Doğan Özlem, a. g. e. , s. 283-284.  
142 Hilmi Ziya Ülken, Bilgi ve Değer, (Ġstanbul: Ülken Yay. , 2001), s. 251-252. 
143 Mevlüt Uyanık, Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi, s.139-145, Mevlüt Uyanık, 

Felsefi Düşünceye Çağrı, s. 106-110. 
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          4. Beşerî Bilgi ve Vahiy Bilgisi 

 

           Ġslam düĢünce tarihi gözden geçirildiğinde beĢerî akla dayanan felsefe ile 

ilahî vahye dayanan din gerçeği arasındaki iliĢki konusunun kadim ve asli bir 

problem olduğu görülmektedir. DüĢünce tarihinde bu problem akıl-vahiy, akıl-nakil, 

bilim-din iliĢkisi gibi çeĢitli tabirlerle ifade edilmektedir. Bu durumun ortaya 

çıkmasında Ġslam dünyasının kendi iç dinamiklerinin etkisi olduğu kadar, fetihlerle 

baĢlayan yeni coğrafi bölgelerin keĢfedilmesi, kültürel temaslar, gayri Ġslami 

unsurlarla hesaplaĢmaya giriĢilmesi, tercüme faaliyetlerine hız verilmesi ve antik 

gelenek ile yüz yüze gelinmesi gibi etkilerin de payı vardır.
144

 

            Din adına felsefe karĢıtlığının yapıldığı, bir yandan da felsefe adına din 

aleyhtarlığının yapıldığı bir dönemde Kindî, akıl-vahiy uzlaĢtırması hareketinin ilk 

müteĢebbislerinden biri olmuĢtur. 
145

 Kindî‟nin lehinde ve aleyhinde olan pek çok 

müellif,  akıl ile vahiy arasında köprü oluĢturma çabasında olan Kindî‟nin önemli bir 

rolü olduğu üzerinde ittifak halindedir.
146

 

           Kindî, aklî bilgi ile ilahî bilginin uzlaĢı içinde oluğunu üç temel esasa 

dayanarak açıklamaktadır. Ona göre hem felsefe hem de din aynı konu ve gayeye 

sahiptir. Kindî‟ye göre felsefenin konusu, insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini 

bilmektir.
147

 Ġnsanın gayesi ise, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaktır. Ona göre 

insanın hem dünyada hem de ahirette mutlu olması,  fazilet sahibi olmasıyla doğru 

orantılıdır. 

Kindî aynı Ģekilde dinin konusunu ise, ilahiyat, vahdaniyet ve ahlak olarak 

belirlemektedir. Faydalı olan Ģeylerin ve faydalı olmaya vesile olan her Ģeyin bilgisi 

ile tüm zararlılardan korunmaya ve sakınmaya vesile olan Ģeylerin bilgileri dinin 

konusuna girmektedir. Özet olarak söylemek gerekirse, doğru bilginin elde edilmesi 

ve bu bilgiye göre yaĢamanın nasıl olacağı felsefe ile dinin ortak konusunu 

oluĢtururken, faziletli insanlar olarak, dünya ve ahiret mutluluğunun kazanılması ise, 

her ikisinin gayesini oluĢturmaktadır.
148

 

                                                
144 Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi, s. 215. 
145 Ahmed Fuad el-Ehvani,„„Kindi‟‟ İslam Düşüncesi Tarihi, ed. M. M. ġerif, çev. Osman Bilen, c. II, 

(Ġstanbul,1990), s. 39. 
146 Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, (Ġstanbul: ġa-to Yay. , 2004), s. 95. 
147 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,(Ġstanbul: Klasik Yay. , 2003), s. 7. 
148 Ömer Mahir Alper, a. g. e. , s. 43. 
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Kindî‟nin ortaya koyduğu ikinci temel esas ise, hem beĢerî bilgi hem de ilahî 

bilgi aynı hakikati ifade etmektedir. Ona göre bilgi, zan ve reyden farklı olarak kesin 

bir biliĢi ifade etmekte ve ancak bilenin zihni (süje) ile objenin belli bir tarzda 

örtüĢmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Ġlahî bilgi ise,  Allah‟ın vahiy veya ilhamla 

bildirdiği açık-seçik, veciz bilgilerin
149

,  peygamberler aracılığı ile aktarılmasıdır. 

Dolayısıyla hem felsefî bilgi hem de ilahî bilgi, aynı hakikati ifade etmektedir. 

Üçüncü temel esas ise, felsefî bilgiyi talep etmenin mantıki zorunluluğudur. 

Çünkü felsefeyi savunmayanlar felsefenin gerekli ya da gereksiz olduğunu belirtmek 

zorundadırlar. Gereksiz olduğunu söylerlerse bunun sebebini ortaya koyup ispat 

etmeleri kaçınılmazdır. Hâlbuki ispat ve sebep gösterme felsefenin alanına 

girmektedir. Bu durum felsefeyi talep etmenin zorunluluğunu göstermektedir.
150

 

Kindî, akıl ve vahyin birlikteliğini düĢünürken, vahyî bilgiyi, felsefî bilgiden üstün 

tutmaktadır. 

Kindî‟nin felsefî düĢünceleri doğrultusunda Fârâbî, din ve felsefenin aynı 

konu ile ilgilenmekte ve aynı gayeyi gözetmekte olduğunu düĢünmektedir.
151

  Ona 

göre din ve felsefenin her ne kadar dilleri, yöntemleri farklı olsa da özleri itibariyle 

birdirler. Gerek felsefeyi gerekse dinî teorik ve pratik olma noktasında ikiye ayıran 

Fârâbî, varlıkların ilk ilkesi olan Tanrı‟yı, dinin ve felsefenin teorik kısmının 

konusunu oluĢturduğunu düĢünmektedir. Pratik kısmının konusunu ise, ahlak ve 

siyaset oluĢturmaktadır. Kısaca Fârâbî‟ye göre hem dinin hem de felsefenin konusu, 

bireysel ve toplumsal mutluluğa götürecek davranıĢların neler olduğunu 

göstermektir.
152

  

Fârâbî‟ye göre, hem felsefe hem de din; aynı konuya sahip olmakla birlikte 

aynı gayeye de sahiptirler. Ona göre her ikisinin gayesi de insanı en yüce mutluluğa 

(saadet-i kusva) ulaĢtırmaktır.
153

  

Fârâbî‟ye göre felsefe ve din, aynı konu ve gayeye sahip olmakla birlikte 

ayrıca aynı hakikati ifade etme açısından da birlik oluĢturmaktadırlar. Çünkü beĢerî 

bilgi, belirli yöntem ve çabanın sonucunda Faal Akıl kaynağından beslenirken, ilahî 

bilgi de peygamberlerin mütehayyile gücünün etkisiyle bir keyfiyet kazanarak aynı 

                                                
149 Kindî, „„Aristoteles‟in Kitaplarının Sayısı Üzerine‟‟, çev. Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, 

(Ġstanbul: Klasik Yay. , 2006), s. 269. 
150 Kindî, „„Ġlk Felsefe Üzerine‟‟,  çev. Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik 

Yayınları, 2006), s. 142.  
151 Ömer Mahir Alper, a. g. e. , s. 84.  
152 Ömer Mahir Alper, a. g. e. , s. 218. 
153 Fârâbî, Fusûlü’l Medeni, s. 82, 107. 
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kaynaktan beslenmektedir. Böylece felsefe ve din aynı hakikatin iki farklı tezahürü 

Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır.
154

 

Felsefeyi teorik ve pratik olmak üzere ikiye ayıran Ġbn Sînâ, felsefenin teorik 

kısmının konusunu Tanrı‟nın varlığı ve sıfatları olarak belirlerken, pratik kısmının 

konusunu ise, ahiret ve dünya mutluluğunun sağlanması ya da kemale ermek için 

gerekli olan konularda sağlanan bilgileri hayata geçirilmesi olarak belirlemektedir. O 

halde felsefenin amacı, gerçek mutluluğu elde etmek gayesi ile bilgi ve amelle 

kemale ermeyi ifade etmektedir.
155

 

Ġbn Sînâ‟ya göre din,  felsefe gibi teorik ve pratik olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktadır. Felsefede olduğu gibi teorik kısım salt bilmeyle, pratik kısım ise 

eylemlerle iliĢkilidir. Ona göre dinin teorik yönü Tanrı ve sıfatları ile ilgili bilgiyi 

kendisine konu edinirken, dinin pratik yönü ise, insanın eylemlerini kendisine konu 

edinir. Her ikisinin gayesi de, teorik ve pratik açıdan insana mutluluğu 

kazandırmaktır.  

Ġbn Sînâ‟ya göre felsefe ile din; aynı konu ve gayeye sahip olmasının 

yanında, aynı hakikati ifade etmesi açısından da bir birlik oluĢturmaktadır. Ona göre 

varlığın bütün alanlarıyla ilgili ortaya çıkan felsefî ya da aklî bilgiler, nefsin bir 

yetkinliği olan aklın belli bir süreçten geçmesiyle oluĢmaktadır. Örneğin 

epistemolojik açıdan insan aklının ilk merhalesini oluĢturan bilkuvve aklın, 

bilmeleke ve bilfiil akıl aĢamalarından geçerek müstefad akıl aĢamasına ulaĢması 

sonucu, insan zihni var olanlar ya da var olması gerekenlerle ilgili bilgiyi elde etmiĢ 

olmaktadır. Ġbn Sînâ insanın elde etmiĢ olduğu bu tür bilgilerin dayanağını, harici bir 

etkiye, yani Tanrı‟ya ya da Faal Akla dayandırmaktadır. Nihayetinde Ġbn Sînâ‟ya 

göre, hem aklî bilgi hem de ilahî bilgi bir kaynaktan beslenip aynı hakikati ifade 

etmektedir.
156

 

Gazzali‟ye göre bilgi, doğruluğu ya sübjektif veya objektif olarak 

deneylenmiĢ ve dinde apaçık bildirilmiĢ Ģüpheden uzak her türlü veridir. Gazzali, 

bilgiyi Ģöyle tanımlar: „„Okuyucum, bilmiĢ ol ki, ilim, insan ruhunun, müfred halde 

veya mürekkep halde olsun eĢyanın hakikatlerini ve çeĢitlerini niteliğiyle, niceliğiyle, 

                                                
154 Ömer Mahir Alper, a. g. e. , s. 219. 
155 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Metafizik I, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, (Ġstanbul: Litera Yay. , 2004), s. 

2, 15, 26. 
156 Ömer Mahir Alper, a. g. e. , s. 208-209. 
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mahiyetiyle cevheriyle, özüyle maddeden mücerret olarak tasavvur etmesidir.‟‟
157

 

Görüldüğü gibi bilgi, aklın eĢyayı kavraması sonucu elde ettiği bir soyutlamadır. 

Kısaca elde ettiğimiz verilerin dıĢ dünyadaki nesnelerine uygunluk göstermesidir.
158

 

Duyu verilerinin yanılgıya her zaman müsait olduğunu belirten Gazzali, duyu verileri 

ile elde edilen algıların doğruluğu ya da yanlıĢlığı hakkında aklın hüküm vermesi 

gerektiğini ifade eder. Fakat Gazzali‟ye göre, akıl da tabiatı icabı sınırlı ve yanılgıya 

müsait olduğu için, aklın verilerine hemen güvenip doğru bilgi olarak kabul 

edilmemesi gerekir.
159

 ġayet bilme konusunun eylemi metafizik âlemle ilgili ise, 

bunu vahiy ve ilham gibi bilgi kaynaklarına havale etmek gerekir.
160

 

Gazzali aklî ve vahyî bilginin gerekliliğini bu Ģekilde belirttikten sonra her iki 

bilginin birbirini tamamladığını Ģöyle ifade eder: Akıl ancak ilahî bilgi ile hidayete 

erebilir. Ġlahî bilgi de ancak akıl ile açıklık kazanıp anlaĢılabilir. Ġlahî bilgiyi bir bina 

olarak ele alırsak, akıl da bu binanın temeli durumundadır. Yani akıl göze, ilahî bilgi 

de ıĢığa benzer. Göz olmayınca ıĢık bir iĢe yaramayacağı gibi, ıĢık olmayınca da göz 

bir iĢe yaramaz. Akıl ve ilahî bilgi iç içe girmiĢ, birbirini tamamlayan iki alan olarak 

görülebilir.
161

 

Ġbn RüĢd‟e göre insan aklının biri nazari diğeri pratik olmak üzere iki yönü 

vardır. Ona göre insanın nazari yönü, doğru ve gerçek bilgiyi kendisine konu 

edinirken, ameli yönü ise,  doğru ve iyi davranıĢı kendisine konu edinmektedir.
162

 

Ġbn RüĢd‟e göre dinin gayesi insanlara gerçek bilgiyi öğretmek ve doğru davranıĢı 

kazandırmaktır. Yani insanı hem nazari yönden hem de ameli yönden 

yetkinleĢtirmek, dinin temel gayesidir.  Felsefenin nihai amacı ise, Allah‟ın varlığını, 

hikmetini ve kudretini göstermesi bakımından var olanları, incelemek ve 

yorumlamaktır.
163

 Ġbn RüĢd‟e göre insanın Allah hakkındaki bilgisi, onun varlık 

hakkındaki bilgisi ile doğru orantılıdır. Yani insan, varlığı ne kadar mükemmel bilir 

ve tanırsa, o nispette Allah‟ı tanımak mümkün olur.  

                                                
157 Gazzali, er Risaletü’l-Ledüniyye, Mısır,1328, terc. A. ġener, ġ. Topaloğlu, „„Ġlahi Sır‟‟ , (Ġstanbul, 

1967), s. 9. 
158 Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, s. 215.  
159 Gazzali, el-Münkız Mine’d-Dalal, s. 39. 
160 Mehmet Vural, Gazali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, s. 50. 
161 Gazzali, el-Münkız Mine’d-Dalal, s. 155-160. 
162 Ġbn RüĢd, Faslü’l- makâl, Haz. Süleyman Uludağ, Felsefe-Din İlişkileri, (Ġstanbul: Dergâh Yay. , 

2004), s. 84. 
163 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 76. 
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Ġbn RüĢd‟e göre ilahî bilgi, varlıkları akılla tetkik etmeyi ve bunlar hakkında 

insanların akılla bilgi sahibi olma arzusunda bulunmaya davet etmektedir. 
164

 „„Ey 

basiret sahipleri, itibar ediniz.‟‟
165

  „„Arzın ve semaların melekûtuna ve Allah‟ın 

yarattığı her Ģeye bakmıyorlar mı?‟‟
166

 BaĢka bir Ayet-i Kerime‟de, „„Bakmazlar mı 

deveye nasıl yaratılmıĢtır? Gök nasıl yükseltilmiĢtir?‟‟
167

 Ġbn RüĢd‟e göre Allah, 

yukarıda geçen ayetlerde olduğu gibi daha birçok yerde varlıkları akıl ile 

değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü Allah‟ın kudretini, evren üzerindeki 

egemenliğini ve mükemmel yönetimini göstermesi bakımından, varlıklara ibretle 

bakılması önemlidir. 

Ġbn RüĢd‟e göre felsefe ile din birbiriyle çeliĢen, insanları birbirlerinden 

ayıran iki alan değildir. Ona göre aklın ürünü olan felsefe ile vahiy ürünü olan din, 

aynı kaynaktan beslenir. Ġbn RüĢd,  „„felsefe, dinin dostu ve aynı memeden süt 

emmiĢ öz kardeĢidir‟‟
168

 ve „„delil ve burhana dayanan bir düĢünce tarzı (hakiki 

felsefe) Ģeriatın getirdiği (hükümlere ve tebliğine) aykırı düĢecek bir netice meydana 

getirmez. Çünkü Ģeriat da haktır, hikmet dediğimiz felsefe de haktır ve hak hakka zıt 

olmaz‟‟
169

 ifadesi ile din ve felsefenin aynı kaynaktan beslenip, hak oldukları 

noktasında birbirlerine Ģahitlik ettiğini söyler. Bu durumda, felsefenin ele alıp 

incelediği ve hakkında hüküm verdiği bir konuda din açısından üç Ģey söz 

konusudur. Ya o meseleye iliĢkin din hiç bir Ģey söylememiĢtir; ya felsefenin ortaya 

koyduğu düĢünce ile dinin ortaya koyduğu hüküm mutabakat halindedir; ya da 

burhana dayalı felsefî araĢtırmalar, arızî sebeplerle bir takım insanlara ilk bakıĢta dinî 

nasslarla uyum içinde değilmiĢ gibi görülebilir. Birinci durumda yani dinin herhangi 

bir açıklama getirmediği, bir ihtiyaca binaen fakihlerin Ģer‟i kıyas yöntemiyle ortaya 

koydukları hükümler bu mesabede olup kabul edilmesi gerekir. Ġkinci durumda din 

ile felsefe zaten uyum içerisinde oldukları için bir problem yoktur. Üçüncü durumda 

yapılacak Ģey ise din ile felsefenin uzlaĢtırılmasıdır.
170

 

Sonuç olarak Ġslam filozofları din ile felsefenin aynı konu ve gayeye sahip 

olduğunu, bir kaynaktan beslendikleri için aynı hakikati ifade ettiklerini, aralarında 

genellikle uyum bulunduğunu, arızî durumlarda nassların usulüne ve Ģatlarına uygun 

                                                
164 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 76. 
165 59/ HaĢr: 2. 
166 7/A‟raf: 185. 
167 88/GaĢiye: 17–18. 
168 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 125.  
169 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 87. 
170 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 87-88. 
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olarak te‟vil yapılıp, din ile felsefenin uzlaĢtırılabileceğini ortaya koymaya 

çalıĢmıĢlardır. Kindî ve Gazzali, din merkezli bir uzlaĢtırma tarzını benimserken, 

Fârâbî ve Ġbn Sînâ, hem felsefenin hem de dinin gerçeğe ulaĢmada ayrı geçerli iki yol 

olduğunu kabul edip, birbirlerini tamamladığını ifade etmektedirler. Ġbn RüĢd ise, din 

ve felsefenin tabiî olarak birbiriyle uzlaĢma içinde olduğunu belirtir.
171

 Kısaca insan 

aklının aciz olması, deney ve gözleme konu olmayan gayb âlemi hakkındaki bilgisini 

sınırlandırmaktadır. Bu durumda gayb bilinemez, ancak anlaĢılabilir; baĢka bir 

ifadeyle vahyin yardımıyla aklın anlayabileceği bir konuma getirilir.
172

 Böylece 

Tanrı‟nın varlığı, ahiret, peygamberlik gibi gaybın konusuna giren meseleler, vahiy 

yardımıyla makul duruma getirilir.  

 

 

         5. Kur‟an-ı Kerim‟e Göre Tanrı‟nın Bilgisinin Nitelikleri 

 

          Kur‟an çerçevesinde Tanrı‟nın niteliklerinin değerlendirilmesi, vahyin iniĢ 

sürecini göz önünde bulundurmayı gerekli kılmaktadır. Zira Kur‟an, vahiy 

geleneğinden bağımsız, tek baĢına bir kitap olarak ele alındığında, Kur‟an‟ın, 

muhataplarına vermek istediği mesajların sağlıklı olarak anlaĢılması 

güçleĢmektedir.
173

 Kur‟an‟ın 23 sene zarfında iniĢi, öncelikle mesaj verdiği 

muhataplarını göz önünde bulundurduğunu göstermektedir. Kur‟an vermek istediği 

mesajlarda muhataplarını göz önünde bulundurarak, evrensellik iddiasını yitirmediği 

gibi, yerel ve tarihsel unsurların varlığını da dikkate almaktadır.
174

 Nitekim Kur‟an 

kıssalarının anlatıldığı bir dönem tespit edildiğinde, anlatılan dönemin Ģartları 

hakkında bilgi sahibi olduğumuz gibi, vahyi gönderen Tanrı‟nın vasıfları hakkında 

da fikir sahibi olabiliyoruz. KuĢkusuz bu durum Kur‟an‟ın hayatla iç içe oluĢunun bir 

sonucudur. 

          Vahyin hayatla iç içe oluĢu, Tanrı‟nın nitelikleri hakkında bir takım bilgiler 

edinmemize yardımcı olmaktadır. Nitekim Kur‟an-ı Kerim, „„ne göklerde ne de 

yerde zerre ağırlığında bir Ģey bile O‟ndan gizli kalmaz,‟‟
175

  „„Allah‟a karĢı 

                                                
171 Mehmet Bayraktar, „„Ġslam Felsefesinde Felsefe-Din UzlaĢtırması‟‟, İslam Düşüncesi Yazıları, 

(Ankara: Elis Yay. , 2004), s. 166. 
172 Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, s. 134. 
173 Ömer Özsoy, Sünnettullah, (Ankara: Fecr Yay. , 1999), s. 15. 
174 Ömer Özsoy, a. g. e. , s. 18. 
175 34/Sebe: 3. 
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gelmekten sakının ve bilin ki Allah her Ģeyi hakkıyla bilendir,‟‟
176

 „„içinizdekini 

gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her Ģeyi yerdeki her Ģeyi 

de bilir,‟‟
177

 „„sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun; (fark etmez). ġüphesiz 

Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O,en gizli 

Ģeyleri bilir, (her Ģeyden) hakkıyla haberdardır.‟‟,
178

 Ģeklindeki ayetlerle Allah‟ın her 

Ģeyi ilmi ile kuĢattığını bildirmektedir. 

Kur‟an-ı Kerim‟in ıĢığında Allah‟ın ilmi konusu, Ġslam düĢünce tarihinin 

kadim problemlerinden biri olan, kaza-kader, kudret ve irade ile de yakından 

iliĢkilidir. Dolayısıyla böyle bir meseleyi burada bütün yönleri ile ele almak, hem 

konumuzu hem de gücümüzü aĢmaktadır. Bu nedenle Allah‟ın bilgisini, fiillerinin 

fonksiyonelliği açısından ele almaya çalıĢacağız. 

Kur‟an-ı Kerim‟e göre Allah‟ın bilgisini, Allah-insan-âlem iliĢkisi 

çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Tanrı ile âlem arasında gerçekleĢen iliĢki, 

daima tek yönlü olduğu halde, Tanrı ile insan arasında gerçekleĢen iliĢkiler, 

karĢılıklıdır. Tanrı‟nın âlemi yaratması, bilmesi ve idare etmesi, Tanrı‟dan âleme 

doğru gerçekleĢen tek yönlü bir iliĢkidir. Tanrı ile insan arasında gerçekleĢen iliĢkiler 

ise çift yönlüdür. Bu iliĢkiler Tanrı‟dan insana doğru olduğu gibi, insandan Tanrı‟ya 

doğru da gerçekleĢebilmektedir. Tanrı‟nın insanı yaratması, rızk vermesi, emir ve 

yasaklarını bildirmesi, Tanrı‟dan insana doğru gerçekleĢen iliĢkiyi gösterirken, iman 

ya da inkâr etme, emir ve yasaklara uyma ya da uymama, iĢlenen bir günahtan dolayı 

tövbe etme, Tanrı‟ya dua ve niyazda bulunma gibi fiiller, insandan Tanrı‟ya doğru 

olan iliĢkiyi göstermektedir.
179

 

Kur‟an-ı Kerim açısından Allah‟ın görmesi, iĢitmesi, insanlarla beraber ve 

Ģah damarından daha yakın olması, insanları kontrol altında tutması, dualara icabet 

etmesi, yardım ve lütufta bulunması, Allah‟ın insanla olan iliĢkisinin sürekli ve canlı 

bir yapı arz ettiğini göstermektedir. ġayet Allah‟ın ezeli bilgisini, her Ģeyin önceden 

bilgisayara kodlanmıĢ total bir bilgi gibi kabul ettiğimizde, Allah‟ın fiillerinin 

fonksiyonelliğini ortadan kaldırmıĢ oluruz. Hâlbuki Kur‟an, Allah‟ın her an insanla 

birlikte bulunduğunu, onu daima gözetlediğini vurgulamaktadır: „„And olsun ki 

insanı biz yarattık; nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz; Biz ona Ģah damarından 

daha yakınız. Sağında ve solunda, onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında 

                                                
176 2/Bakara: 231. 
177 3/Al-i Ġmran: 29. 
178 67/Mülk: 13–14. 
179 Ġsmail Çetin, „„Tanrı‟nın DeğiĢmezliği Problemi‟‟, UÜİF Dergisi, c. 13, sayı 1, (2004), s. 44. 
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hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler.‟‟
180

 Bu düĢünceyi, Allah‟ın 

her an insanlarla beraber olduğunu anlatan Ģu ayet de pekiĢtirmektedir.  „„Göklerde 

olanları da yerde olanları da Allah‟ın bildiğini bilmez misin? Üç kiĢinin bulunduğu 

yerde dördüncü mutlaka O‟dur; beĢ kiĢinin gizli bulunduğu yerde altıncı mutlaka 

O‟dur; bunlardan az veya çok, ne olursa olsunlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, 

mutlaka onlarla beraberdir.‟‟
181

 Diğer taraftan Yâ-sin suresinin 14. ayetinde Allah 

Ģöyle buyuruyor: „„Onlara iki elçi göndermiĢtik; onu yalanladıkları için üçüncü 

biriyle desteklemiĢtik. Onlar: „Biz size gönderildik‟ demiĢlerdi.‟‟ Bu ayetlerin açık 

ifadesine itibar edecek olursak, onda Allah‟ın insan fiillerini önceden takdir 

etmediği, aksine, meydana gelen olayları baĢlangıcından sonuna kadar izleyip gerekli 

gördüğü yerde müdahalede bulunduğu ima edilmektedir.
182

 

Bununla birlikte Kur‟an-ı Kerim‟de her Ģeyin önceden takdir edildiğini beyan 

eden ayetler de vardır. Örneğin, Yâ-sin suresinin „„ġüphesiz ölüleri dirilten, 

iĢlediklerini ve eserlerini yazan Biziz; her Ģeyi apaçık bir kitapta sayarız‟‟
183

 

Ģeklindeki 12. ayeti her Ģeyin önceden takdir edilip bir kitapta yazılı olduğunu 

belirtmektedir. Ġslam müfessirlerine göre, insanın bütün eylemlerinin kayda 

geçirilmesine Yüce Allah‟ın ihtiyacı yoktur; bu, insanın bu bilgiyi her zaman göz 

önünde bulundurup dünya hayatındaki varlığını anlamlandırabilmesi ve her adımını 

varlık sebebine uygun bir bilinç içinde atması içindir. Bu sayede insan soyut bir 

ahlakî görev telakkisiyle baĢ baĢa kalmamıĢ olur. YaĢanan hayat gibi canlı, her anını 

kuĢatan ve her davranıĢına yön veren somut bir tasavvurdan güç alır. Ayrıca bu 

inanç, ahiretin varlığını ve sadece Allah‟a yalvarmanın esas olduğu bir dinin 

akidesini oluĢturmaktadır. Bununla birlikte dinî ibadetlerin, sadece belirli bir zaman 

dilimlerine hapsedilemeyeceği Ģuurunu da kazandırmaktadır.
184

 

Sonuç olarak Ģunu diyebiliriz: Allah‟ın bilgisinin mahiyeti, insanın idrak 

kabiliyetini aĢan metafiziksel bir konumdur. ÇeĢitli Ģekillerde yorumlanabilir. Ġster 

Allah‟ın özgür iradeli insanların yaĢarken ortaya koyduğu davranıĢları ezelde 

bildiğine inanılsın, isterse buna Ģüpheyle bakılsın, her iki halde de insanın 

davranıĢlarının Allah‟ın ilminin zorlayıcı sonucu olmadığı, Kur‟an‟ın genel 

                                                
180 50/Kaf: 16–18. 
181 58/Mücadele: 7. 
182 Metin Özdemir, „„Ezeli Bilgi AnlayıĢının Problematik Yönü‟‟, CÜİF Dergisi, c. VI, sayı 1, s. 224. 
183 36/Ya-sin: 12. 
184 Hayreddin Karaman, Mustafa Çağrıcı, Ġbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin GümüĢ, Kur’an Yolu ve 

Türkçe Meal ve Tefsir, (Ankara: D.Ġ.B. Yay. , 2006), c. IV, s. 478. 
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görüĢüdür.
185

 Allah‟ın peygamberlerle ve mucizelerle tarihe müdahale etmesi, 

iĢitmesi, görmesi, insanları kontrol altında tutması, dualara icabet etmesi, Allah‟ın 

fiillerinin fonksiyonelliğini göstermektedir. Aksi takdirde, tarihin senaryosu önceden 

yazılmıĢ ve kare kare bir filmin vizyona girmesi Ģeklinde anlaĢılması mümkündür. 

Böyle bir anlayıĢ da Ġslam dininin genel bütünlüğü açısından uygun değildir.  

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
185 Ġlhami Güler, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, (Ankara: Ankara Okulu Yay. , 2002), s. 106. 
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                                        II. BÖLÜM 

 

 

FİLOZOFLARA GÖRE TANRI‟NIN BİLGİSİ 

 

Tanrı‟yla ilgili herhangi bir yargının bilgisel değeri, felsefî ya da dinî açıdan 

büyük önem arz etmektedir. Bir yargının epistemolojik açıdan değeri ve biliĢselliği, o 

yargının doğru olduğuna dair gerekçenin varlığına bağlıdır. Tanrı ile ilgili 

önermelerin doğruluğunu ortaya koyma sadece felsefî arayıĢın ilgi alanıyla değil, 

ayrıca dinî açıdan da bakılması gereken bir ilgi alanı olmalıdır.
186

 Çünkü dinî açıdan 

bakıldığında, bir dinin müntesiplerinin Tanrı tasavvuru, inanç ve ibadet boyutunu 

Ģekillendirmektedir. Tanrısal gerçeklikle hiçbir Ģekilde örtüĢmeyen veya 

epistemolojik sezgilerden bütünüyle soyutlanmıĢ bir Tanrı tasavvuru, dinî inanç ve 

yaĢantı bakımından bir takım sıkıntılar meydana getirecektir.
187

 Örneğin, Tanrı 

tasavvurunun anlaĢılabilmesi için sıkça kullanılan antropomorfizmin, yani insan-

biçimsel bir düĢüncenin geliĢtirilmesi ya da insanî niteliklerin Tanrısal bir vasıf ile 

açıklanması, bu tip tasavvurların meydana getirdiği sonuçlardandır. DüĢünülür bir 

varlık olarak Tanrı‟nın gerçekliği ile zihnimizdeki Tanrı gerçekliği hangi boyutta 

uyuĢmaktadır? Ya da zihnimizdeki Tanrı‟nın gerçekliği ile zihnimizin dıĢındaki 

Tanrı gerçekliği ne derece birbiriyle uyuĢmaktadır? Bu tür sorulara verilen cevaplar, 

Tanrı‟nın vasıflarını ya insanî niteliklerle açıklamakta ya da bu konunun bizim bilgi 

elde etme tarzlarımızın dıĢında olduğu varsayılarak bizi agnostik bir Tanrı anlayıĢına 

götürmektedir.  

Tanrı‟yı belirli bir biçimde anlama ve tasavvur etme, temelde insan tarafından 

gerçekleĢtirilen zihinsel bir giriĢimdir. Tek bir dindarlık anlayıĢından söz 

edilemeyeceği gibi genel geçer tek bir Tanrı tasavvurundan söz etmek de mümkün 

değildir. Mesela, dinlerin Tanrı‟yı bizlere sunumu ile felsefecilerin bizlere sunduğu 

                                                
186 Mehmet Sait Reçber, Tanrı’yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti,  (Ankara: Kitabiyat Yayınları,  2004), 

s. 7. 
187 Mehmet Sait Reçber, a.g.e, s. 7. 



42 

 

Tanrı tasavvurları birbirinden farklıdır. Ġbrahimî dinler, yaĢayan, aktif, insan ve 

tabiatla sürekli iliĢki içinde bulunan bir Tanrı tasavvuruna sahipken, filozoflar 

Tanrı‟nın münezzeh olduğu fikrinden hareketle O‟nun hakkında hiçbir olumlayıcı 

nitelik kullanmazlar. Bu durum birbirlerinden farklı Tanrı tasavvurlarının doğmasına 

neden olmaktadır. Ġnsanların Tanrı ile kurmuĢ olduğu her türlü iliĢki, aslında Tanrı 

tasavvurlarının bir göstergesidir. Tanrı‟nın herhangi bir biçimde tasavvur edilmesi 

veya anlaĢılması Tanrı‟nın kendisi tarafından oluĢturulduğu gibi, insan zihni 

tarafından da oluĢturulmaktadır.  

           BaĢka bir ifade ile tasavvurların oluĢumunda hem Tanrı‟nın kendisi hem de 

insan rol oynamaktadır. Bu farklı Tanrı tasavvurlarının nedenlerinden biri, Tanrı‟nın 

aĢkınlığı olmakla birlikte, insanın sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik unsurlardan 

bağımsız olmaması da gösterilebilir.
188

 

Farklı Tanrı tasavvurlarının neticesi olarak geliĢtirilen felsefî düĢünceler, 

Tanrı‟nın bilgisi meselesinde de kendini göstermektedir. Örneğin, Tanrı‟nın bütün 

noksan sıfatlardan münezzeh olması, Tanrı‟nın bilgisi hakkında, beĢerin bilgisine 

kıyasla açıklanması güç bir durum oluĢturmaktadır. Dolayısıyla Tanrı‟nın bilgisi 

hakkında tenzihi bir dil kullanılması, agnostik Tanrı anlayıĢına da kapı açacaktır. 

Diğer taraftan insan ve tabiatla sürekli iliĢki içinde olan, iĢiten, gören bir Tanrı 

tasavvuru da Tanrı‟nın bilgisinin aktifliği üzerinde durmaktadır. Çünkü Tanrı‟nın 

dilemesi, yaratması, âlemi düzene koyması bilgisine göre Ģekillenmektedir. 

Böyle bir giriĢten sonra Ġlkçağ filozoflarının ve Ġslam filozoflarının Tanrı‟nın 

bilgisi hakkındaki görüĢlerini ele alabiliriz. 

 

 

         1. Klasik Çağ Yunan Filozoflarına Göre Tanrı‟nın Bilgisi 

 

1. a. Eflatun 

 

          Eflatun‟un Tanrı anlayıĢı,  kendisinden önceki dönemlerin Tanrı anlayıĢı ile 

yakından ilgilidir. Çünkü bir insanın yaĢadığı kültür ortamından, inanıĢ ve 

yaĢayıĢlarından soyutlanması, onlardan etkilenmemesi mümkün değildir. Eflatun da 

                                                
188 Mahmut Ay, „„Tanrı Tasavvurlarının Politik Tasarımlara Yansıması‟‟,  AÜİF Dergisi, c. XLVI, 

sayı 2, (2005), s. 107–109. 
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Yunan kültür ortamında yetiĢtiği için ondan etkilenmiĢtir. Yunan felsefesinin Tanrı 

anlayıĢları hakkında Bekir Topaloğlu, T.D.V Ġslam Ansiklopedisinde kaleme aldığı 

„„Allah‟‟ maddesinde Ģunları yazmaktadır. “Eski Yunan tanrı anlayıĢında politeizm 

hâkimdir. Bu inanıĢın çeĢitli kavim ve milletlerin tesiri altında oluĢtuğu kabul 

edilebilir. Homeros‟un Ģiirlerinde tanrılar „ölümsüz, acı ve üzüntüden uzak, 

ölümsüzlük sağlayan gıdalarla beslenen, kendi hallerinin dıĢındaki kılıklarla 

görünen, iyilikle davranan, ancak yeminini bozan ve yabancılara eziyet eden kötü 

kimseleri de cezalandıran‟ varlıklar olarak nitelendirilir. Sokrat öncesi düĢünce 

sistemlerinde tanrı anlayıĢında mücerrede doğru geliĢmeler kaydedilir. Sokrat 

tanrılara ahlâksızlık yakıĢtırmalarını (isnatlarını) tenkit etmiĢtir. Eflatun ise 

geleneksel Yunan tanrılarına atıflarda bulunmuĢsa da felsefesinde yer verdiği semavî 

varlıkların mahiyeti bu tanrılarla uyum göstermemektedir. Onun asıl teolojisinde 

Tanrı, aĢkın ve üstün özellikler taĢır. Bu teolojisinin ise gerçek bir monoteizmin 

iĢaretlerini taĢıdığını belirtmeliyiz.‟‟
189

 

 Eflatun‟a göre Tanrı olgusunun iki görünüĢü vardır. O bir taraftan 

geleneksel- mitolojik tanrıların varlığını, fonksiyonlarını kabul ettiği izlenimini 

verirken, diğer taraftan bu tanrılara sembolik değerler atfetmektedir. Fakat bunu 

yapmak pek o kadar kolay değildir. Çünkü onun Tanrı tasavvuru, toplumun Tanrı 

tasavvuru ile taban tabana zıttır. Bu yüzden bütün Grek zihniyetini ve teoloji 

tasavvurunu karĢısına alması gerekiyordu.
190

 Eflatun, hocası Sokrates‟in durumuna 

düĢmemek için, mitolojik tanrıları eleĢtirirken uzlaĢmacı bir yol izledi ve onları 

kendi sistemi içerisinde ikinci derecede rolü olan tanrılar Ģeklinde yorumladı. Eflatun 

bu ikinci derecede olan Tanrılara, tabiat kanunları gibi sembolik anlamlar vererek 

toplumun tepkisini kırmayı hedeflemiĢtir.
191

  

Eflatun‟un Tanrı anlayıĢı, idealar nazariyesi ile birlikte düĢünüldüğünde daha 

açıklayıcı olmaktadır. Eflatun‟a göre idealar nazariyesi, gerçek bilgi, kavramlı bilgi, 

yani kavramların bilgisidir. Bu idealar yani kavramlar, tecrübe dünyasından elde 

edilmiĢ bilgiler değildir.
192

 Daha önce de belirttiğimiz gibi Eflatun, ontolojisini 

„„idealar dünyası‟‟ ve „„fenomenler‟‟ dünyası Ģeklinde ikili bir ayrım üzerine 

kurmaktadır. Bu ayrımda idealar ezeli, ebedi, değiĢmeyen gerçekliği; fenomenler ise, 

gelip geçici sürekli değiĢim içinde olan görünüĢleri ifade etmektedir. Buna göre, 

                                                
189 Bekir Topaloğlu, “Allah”,  İslam Ansiklopedisi, c. II, s. 472. 
190 Ekrem Sevil, Platon’un Tanrı Anlayışı, (Ġstanbul:  Birey Yayınları,  2007), s. 17. 
191 Fatma Paksüt, Platon ve Platon Sonrası, (Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1980), s. 463–465. 
192 Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi, (Ġstanbul: Ensar NeĢriyat, 2006), s. 73. 
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fenomenler âlemindeki bir objeyi bilmek, idealar âlemindeki bir ideanın görünüĢler 

âlemine yansımasını bilmektir. Filozof, bu iki ayrı âlem fikrini „„Mağara Ġstiaresi‟‟ 

diye bilinen bir benzetme ile açıklamaktadır. 

Fenomenler âleminde bulunan insan, arkası mağaranın kapısına dönük 

bulunan, fakat geri dönme imkânı olmayan varlık gibidir. Bu insan, mağaranın 

önünden geçen Ģeylerin gölgelerini, karĢısında bulunan mağaranın duvarında 

görebilir. ĠĢte Eflatun‟a göre bu görünüĢler âleminde yaĢayan insan, idealar 

âlemindeki hakiki varlıkların gerçeklerini değil, yansımalarını görebilir.
193

 

Eflatun‟un bu idealar âlemini bir piramide benzetebiliriz. Bu piramidin en tepe 

noktasında „„iyilik‟‟, diğer bir ifade ile „„mükemmellik‟‟ ideası yer alır. Ona göre 

dünyadaki iyi Ģeylerin sebebi olan idealar âleminin zirvesinde iyilik ideası ile bir ve 

aynı olan Tanrı bulunmaktadır. Eflatun, evrene idealara göre nizam veren, maddeyi 

idealara göre Ģekillendiren Tanrı‟ya „„Demiurg‟‟ ismini vermektedir. Ona göre bu 

tanrı, tıpkı heykeltıraĢın bir maddeden Ģekiller yaptığı gibi, çeĢitli varlıkları ideaların 

modeline göre var etmektedir.
194

 

Eflatun‟a göre, bir yerde düzen ve nizam var ise bu düzeni koyan, sağlayan 

bir varlık olması gerekir. Çünkü düzenli hiçbir Ģey kendi kendine, tesadüf eseri 

ortaya çıkmamıĢtır. Sonradan ortaya çıkmıĢ olan bu evrenin, salt aklı olmadığına 

göre bu düzeni kendi kendine yapamaz,  programlayıcı bir Akıl (Nous)  olması 

gerekir.
195

  „„Tanrı‟nın var olduğu hakkında gerçeği göstermek kolaydır. Bunun için 

her Ģeyden önce yeryüzünü, güneĢi, yıldızları ve tüm evreni, sonra yılları ve ayları 

birbirinden ayıran mevsimlerin bu kadar güzel düzenlenmiĢ olduğuna dikkat etmek 

yeterlidir.‟‟
196

 Eflatun‟a göre, âlemde her Ģeyin güzel ve düzenli olması Tanrı‟nın 

akıllı olduğunu göstermektedir. Akıl, Tanrı‟nın kendi doğal özelliğidir. Tanrı akıllı 

olmaya da uğraĢmaz; çünkü kendi özelliğidir.
197

 

Eflatun, Tanrı‟nın her Ģeyle ilgilendiğini, bildiğini ve her Ģeyin O‟nun 

kontrolü altında olduğunu belirtir. „„Tanrıların her Ģeyi bildiklerini, gördüklerini ve 

duyduklarını bilgi ve duyum alanına giren hiçbir Ģeyin onların gözünden kaçmadığını 

                                                
193 Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu,  M. Ali Cimcoz, (Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 

2007), s. 231. 
194 Necip Taylan, a. g. e. , s. 75. 
195 Ekrem Sevil, a. g. e. , s. 50. 
196 Platon, Yasalar, çev. Candan ġentuna, Saffet Babür,  (Ġstanbul: Kabalcı Yayınları, 2007), s. 383. 
197 Haydar Rıfat, Eflatun, (Ġstanbul: Matba-i Kütüphane, 1935), s. 23. Ayrıca bkz. Ekrem Sevil, a. g. e. 

, s. 60. 
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söylüyoruz.‟‟
198

 Kısaca Eflatun‟a göre Tanrı, âlem ile ilgisini kesmeyen, en küçükten 

en büyük parçasına kadar bilen ve ilgilenen bir varlıktır. Eflatun‟a göre Tanrı, 

küllîleri bildiği gibi cüz‟ileri de bilmektedir. Tanrı‟nın küllîleri bilip de küçük 

ayrıntıları bilmemesi, O‟nun mutlak bilgisine gölge düĢürecektir. „„Olaylarla 

ilgilenmek isteyen ve buna gücü yeten en bilge Tanrı‟nın da küçük oldukları için 

ilgilenmesi daha kolay olan ayrıntılarla, hiçbir Ģekilde ilgilenmediğini, yalnızca 

büyük iĢlerle ilgilendiğini düĢünmemeliyiz. Çünkü bu, dine sığmadığı gibi doğru bir 

düĢünce de değildir.‟‟
199

 

Eflatun‟a göre Tanrı değiĢmez. Ona göre değiĢme, bir eksikliğin, yetkin 

olamamanın, bir ihtiyacın, dolayısıyla kendi kendine yetmezliğin neticesidir ve 

duyulur âleme aittir. Oysa yetkin olan varlık, kendi kendine yettiği ve eksiği 

bulunmadığı için değiĢmezdir. Eflatun, Devlet diyalogunda bu konuyu Ģöyle ele 

almıĢtır: „„Bir Ģey değiĢirse iki Ģık vardır. Ya kendi kendini değiĢtiriyor ya da baĢka 

bir Ģey onu değiĢtiriyor.‟‟
200

 

Bu iki Ģık da Tanrı‟ya yakıĢmaz. Tanrı, kendini değiĢtirir ise yeniliğe ihtiyacı 

var demektir. Bu, mükemmel olan Tanrı için uygun değildir. „„Ġyi ve güzelden yana 

bir eksikliği yoktur. Demek ki Tanrı‟nın da kendini değiĢtirmek istemesi olmayacak 

Ģeydir.‟‟
201

 

Diğer Ģıkka gelince, baĢka bir varlığın da O‟nu değiĢtirmesi imkânsızdır. 

Çünkü Tanrı, mutlak olduğu için baĢka bir varlığa ihtiyacı yoktur. Ne de ondan etki 

alır. Etki alan varlık, zayıf olduğu için etki almaktadır. Tanrı, hiçbir zaman kendini 

değiĢtirmez. „„DıĢarıdan gelen etkiler altında baĢka biçimlere girmez.‟‟
202

 

Dolayısıyla gelip geçici, sürekli değiĢen fenomenler âleminde bulunan varlıklar, 

Tanrı‟nın bilgisinde bir değiĢmeye yol açmaz. Fenomenler âleminde bulunan gelip 

geçici, sürekli değiĢen varlıklar, Tanrı‟nın bilgisinde bir değiĢmeye yol açarsa bu, 

Tanrı‟nın yetkinliğine gölge düĢürecektir. Çünkü Tanrı, bilmek için çaba 

harcamadığı gibi değiĢmesi de düĢünülemez.  

Eflatun‟a göre Tanrı, âlemden elini eteğini çekmiĢ, emekliye ayrılan, âlemden 

ayrı olan bir Tanrı değil, aksine âleme düzen verip yarattıktan sonra da âlem ile 

ilgisini kesmeyen en küçükten en büyük parçasına kadar bilen, ilgilenen bir 

                                                
198 Platon, Yasalar,  s. 407. 
199 Platon, Yasalar,  s. 409. 
200 Platon, Devlet, s. 70. 
201 Platon, Devlet, s. 71. 
202 Platon, Devlet, s. 71. 
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varlıktır.
203

 Fakat bu yaratma yoktan yaratma değil; eldeki malzeme ve nesneleri 

kullanarak idealara göre Ģekil vermektir. Çünkü Eflatun‟un ait olduğu Yunan 

kültüründe yoktan yaratma anlayıĢı yoktur.
204

 „„Tanrı bütünü düzenlemeye kalkınca 

ateĢ, su, toprak ve havayı bu halleriyle aldı, onlara idealar ve sayılar ile ayrı ayrı 

Ģekiller verdi. Onları elden geldiği kadar iyi ve güzel bir Ģekilde bir araya toplamak 

için düzensizlikten kurtardı.‟‟
205

  

Eflatun‟a göre Tanrı, âlemle ilgilendiği gibi insan ile de ilgilenmektedir. 

Nitekim insan, Tanrı‟sına dua eder, yalvarır, bir Ģeyler ister ve Tanrı da insanın bu 

isteğine cevap verir ve insanla ilgilenir. „„Tanrıların insanlarla ilgilendiklerini 

baĢarıyla kanıtladığımı söyleyebilirim.‟‟
206

 Eflatun‟a göre Tanrı, insanlarla sadece bu 

dünyada ilgilenmekle kalmaz, ölümden sonra da ilgilenecek, yalnız durumda 

bırakmayacaktır. Tanrı, iyilere mükâfat, kötülere ise ceza verecektir.
207

 Netice 

itibariyle Eflatun‟un Tanrı‟sı, Deizm‟in Tanrı‟sı gibi âlem ve insan ile iliĢkiyi 

koparan, soğuk bir Tanrı değil, iliĢkisi her an devem eden, ilgilenen ve ilgilendiği 

varlıklar hakkında bilgisi olan bir Tanrı‟dır. 

Sonuç olarak Eflatun‟un din ve Tanrı anlayıĢı, felsefesiyle bir bütünlük içinde 

bulunmaktadır. Eflatun‟a göre, âlemde her Ģeyin güzel ve düzenli olması Tanrı‟nın 

akıllı olduğunu göstermektedir. Akıl, Tanrı‟nın kendi doğal özelliğidir. „„Birçok Ģeyi 

bir tek Ģey halinde birleĢtirmek, sonra o bir tek Ģeyi birçok Ģey halinde dağıtmak 

ancak Tanrı zekâsına, Tanrı kudretine vergidir.‟‟
208

 Eflatun, her Ģeyi bilen, küllî 

varlıklarla ilgilendiği kadar cüz‟i varlıklarla da ilgilenen, insanların isteklerine icabet 

eden, bizzat iyi, adaletli, değiĢmeyen Tanrı anlayıĢını savunmaktadır.  

 

 

1. b. Aristoteles 

 

            Aristoteles‟in felsefî sisteminde Tanrı‟nın bilgisi, onun metafiziğinin 

merkezinde bulunur. Aristoteles‟e göre Tanrı‟nın zatı, sıfatları ve âlemle olan 

münasebeti, Tanrı‟nın bilgisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.   

                                                
203 Ekrem Sevil, a. g. e. , s. 67. 
204 Ekrem Sevil, a. g. e. , s. 57. 
205 Platon, Timaios, çev. Erol Güney, Lütfi Ay, (Ġstanbul: Sosyal Yayınları, 2001), s. 55. 
206 Platon, Yasalar, s. 413. 
207 Platon, Yasalar, s. 412. 
208 Platon, Timaios, s. 77. 
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 Aristoteles‟e göre Tanrı‟nın varlığını, oluĢ (genesis) ile açıklamak daha 

uygun görünmektedir. Ona göre oluĢ (genesis), madde (hyle) ile form arasındaki bir 

etkileĢim sürecidir. Saf maddenin bir gerçekliği yoktur. Madde kendisindeki  „„öz‟‟ 

den dolayı form alarak gerçeklik kazanır. Öz gerçek varlıktır ve maddede bir Ģey 

yapabilme gücü olarak bulunur. Ayrıca form ile madde arasındaki etkileĢim 

sürecinde olabilirlik olarak maddenin gerçeklik kazanmasına neden olur. Öz 

Aristoteles‟e göre, Eflatun‟un idealar nazariyesindeki gibi maddenin dıĢında bir Ģey 

değil, aksine maddede bir olabilirlik olarak bulunmaktadır.
209

  

Her oluĢ, bir maddenin form kazanmasıdır,  „„olabilir‟‟in  „„olmuĢ‟‟ 

olmasıdır. OluĢ‟u anlamak, yani onu nedenleriyle kavramak istersek dört çeĢit neden 

ile karĢılaĢırız: „„Maddi neden‟‟ (causa materialis), kendisinde ya da kendisiyle bir 

Ģeyin olup bittiği nedendir; „„formel neden‟‟ (causa formalis), maddede kendini 

gerçekleĢtiren formdur; bir nesnenin form‟u, onun kavramsal özüdür; dolayısıyla 

form‟dan, nesneye zorunlu olarak ve özce iliĢkin olanı öğreniriz; her olay, her 

hareket, yani her maddenin Ģekil kazanması da dıĢtan bir itiĢi, hareketi baĢlatan,  

„„hareket ettiren neden‟‟(causa efficiens)i, gerektirir; her oluĢta, bunun varmak 

istediği ereği sorabiliriz, o zaman da oluĢu yöneten  „„ereksel neden‟‟(causa finalis)i 

buluruz.
210

 Aristoteles‟e göre, salt maddeye ilk hareketi vererek oluĢu baĢlatan ve 

nesneler evreninin gerçeklik kazanmasını sağlayan, hareketsiz  „„Ġlk Hareket 

Ettirici‟‟ yani Tanrı‟dır.
211

 

Ona göre Tanrı, cisim değil cevherdir, özce ve sıfatça varlıkların ilki olup 

hareket etmez, hareketsizliği de yine öz bakımındandır. O, ezeli ebedidir. Çünkü 

ezeli bir hareket ancak ezeli ve ebedi varlıkça meydana getirilir. O, birdir. Birliği 

bölünmez ve parçalanmaz.
212

 Mekânı yoktur. Bütün birliğin kaynağı O‟ dur. O‟nun 

birliği mükemmel bir birliktir; zira Aristoteles, O‟nun meydana getirdiği hareketin 

sürekli ve devamlı olduğunu ve bu devamlılığın da birliği gerektirdiğini savunur.
213

 

Aristoteles‟e göre Tanrı, baĢka varlıkları düĢünmeyen, sadece kendi bilgisine 

sahip olan saf düĢüncedir. Tanrı‟nın kendisi, düĢüncenin düĢüncesi ve düĢüncesinin 

objesi de kendisidir.
214

 Saf düĢünce, kendisinden baĢka varlıkların bilgisini elde 

                                                
209 Tuncar Tuğcu, Batı Felsefesi Tarihi, (Ankara: Alesta Yayınları, 2003),  s. 154.  
210 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 2003), s. 75. 
211 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (Ġzmir: Sosyal Yayınları, 1996), s. 497. 
212 Aristoteles, Metafizik, s. 511. 
213 Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, (Ġstanbul: Y.K.Y. , 2005),  s. 419. 
214 Aristoteles, Metafizik, s. 520. 
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ederse, O‟nun özünde çokluğun olması kaçınılmaz olacaktır.
215

 ġayet Tanrı için 

böyle bir durum düĢünüldüğünde, Tanrı‟nın mükemmelliğine ve basitliğine gölge 

düĢecek, varlığı tek bir töz yerine değiĢik tözlerden müteĢekkil olacaktır. Dolayısıyla 

Tanrı, en tanrısal ve en değerli olanı yani kendi kendini düĢünür ve düĢüncesinin 

konusu da değiĢmez.
216

 

Aristoteles‟e göre, ilahî düĢüncenin nesnesi bileĢik değildir. Böyle olduğu 

takdirde tanrısal akıl, bir halden diğerine geçerek değiĢecektir. Ona göre, madde ile 

hiçbir iliĢkisi olmayan Tanrı, değiĢmez ve baĢkalaĢmaz.
217

 Bu durum, ilahî 

düĢüncenin süje-obje dualitesi Ģeklinde bölünme ve parçalanma kabul etmediğini 

göstermektedir.  

Kendisi dıĢında hiçbir Ģeyi tanımayan Tanrı‟nın, âlem ile olan iliĢkisi 

nasıldır? Böyle âlemi tanımayan, tek baĢına âlemin dıĢında kalmıĢ, güçsüz bir Tanrı, 

âlemi bilebilir mi? Bilirse nasıl bilir? Aristoteles‟e göre Tanrı, düĢüncenin düĢüncesi 

ve düĢüncenin konusu da kendisi olduğundan, âlemi, eĢyayı ve hiçbir Ģeyi tanımıyor 

demektir. Ġzaha muhtaç olan konu Ģudur: Âlem hakkında bilgisi bulunmayan ve 

hareketsiz olan bir Tanrı, nasıl oluyor da hareketi meydana getiriyor? Aristoteles‟e 

göre, yukarıda belirttiğimiz dört sebeple meydana gelen varlıklar, Tanrı‟nın cazibesi 

karĢısında O‟na ulaĢmayı gaye edinirler. Ona göre Tanrı, sevgi objesi olarak,  âlemi 

kendine cezp etmesiyle hareket ettirmektedir. O‟nun bu faaliyeti temaĢaî bir faaliyet 

olmaktan yahut mükemmel bir düĢünceden öteye geçmemektedir. Bu düĢünme fiili 

Aristoteles nazarında mükemmel ve ilahî bir mutluluktur.
218

 Dolayısıyla Aristoteles, 

Tanrı‟nın âleme ilk hareketi vermesinde bilgisinin ve Ģuurunun olduğunu kabul 

etmemektedir.
219

  

Aristoteles‟e göre Tanrı, âlemi ve küllîleri bilmediğinden O‟nun için varlık 

bilgisinden bahsetmek de zordur. Böyle âlemi ve küllîleri bilmeyen Tanrı‟nın, âlem 

ile olan münasebeti bir yaratılıĢ ve varoluĢ iliĢkisi içinde düĢünülemez. Çünkü 

Aristoteles‟in Tanrısı yaratıcı bir Tanrı değildir.
220

 Böyle bir Tanrı‟nın önceden bazı 

Ģeyleri tespit ve takdir etmesi de mümkün olmayacaktır.
221

 Netice itibariyle 

                                                
215 Aristoteles, Metafizik, s. 519. 
216 Aristoteles, Metafizik, s. 519. 
217 Aristoteles, Metafizik, s. 522. 
218 Aristoteles, Metafizik, s. 507. 
219 Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması,  (Ankara:  

MEB Yayınları,  2005),  s. 103. 
220 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, (Ankara: BilgeSu Yayınları, 2007),  s. 209. 
221 Süleyman Hayri Bolay, a. g. e. , s. 112. 
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Tanrı‟nın, âleme tesiri olmadığı gibi, kudret, irade, yaratma sıfatlarından da uzak 

olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Aristoteles‟e göre Tanrı, yetkindir, diridir, bilgindir, akıldır, aĢkın derecede 

faziletlidir, değiĢmez, ezeli ve ebedidir.
222

 Fakat bu niteliklerin hepsi Tanrı‟da pasif 

durumdadır, yani Tanrı bu sıfatlara haizdir, ama bunların hiç birisi ile kâinattaki 

varlıklara temas edemez. Bu nitelikler kendisinde dondurulmuĢ olarak bulunur.
223

 

Örneğin, aktif bir nitelik olan bilgi bile ancak kendini bilmek içindir. Kâinatın 

varlığından haberi yoktur.
224

 Böyle en değerli varlık olarak sadece kendini düĢünen 

bir Tanrı‟nın âlemi, maddeyi ve küllîleri bilmesi mümkün değildir. Kendinden baĢka 

bir Ģeyi tanımadığından dolayı da varlıkların ihtiyaçlarına cevap vermesi anlamsızdır. 

 

 

2. İslam Filozoflarına Göre Tanrı‟nın Bilgisi 

 

2. a. Fârâbî 

 

          Fârâbî‟nin felsefî sistemine göre, Tanrı‟nın bilgisini ortaya koyabilmek için 

öncelikle, Tanrı‟nın varlığı ve O‟nun zatı dıĢındaki varlıklarla olan münasebetini 

açıklamamız gerekir. Gerçekten muarızları tarafından iddia edildiği gibi Fârâbî, 

Tanrı‟nın cüz‟ileri bilmediğini iddia etmiĢ midir? Fârâbî‟nin; Tanrı‟nın kendi zatını 

ve zatı dıĢındaki varlıkları nasıl bildiği hususundaki yöntemi nedir? Fârâbî‟nin felsefî 

sistemine göre, bu soruların cevabı Tanrı‟nın bilme yöntemini, tanrısal bilginin Faal 

Akıl‟la olan iliĢkisini ve ilahî bilginin insanda ve Ay-altı âlemde ortaya çıkıĢ 

süreçlerinin bilinmesine bağlıdır.
225 

Fârâbî‟nin felsefî sistemine göre, Tanrı‟nın varlığı zorunludur, herhangi bir 

biçimde var olmaması düĢünülemez.
226

 Bundan dolayı da ezelidir ve özü bakımından 

daimi olarak vardır.
227

 Tanrı basit olduğu için, ne niceliksel olarak ne de niteliksel 

                                                
222 Aristoteles, Metafizik, s. 507-508. 
223 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, (Ankara: AÜĠF Yayınları, 1974), s. 102. 
224 Aristoteles, Metafizik, s. 518. 
225 Gürbüz Deniz, „„Fârâbî‟nin Felsefi Sisteminde Tanrı‟nın Bilgisi‟‟, Felsefe Dünyası, sayı 47.   

(2008 /1), s. 93. 
226 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, s. 29. 
227 Fârâbî, a. g. e. , s. 30. 
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olarak bir bölünme kabul etmez.
228

 Tanrı, varlık bakımından tek ve mükemmel 

olduğundan dolayı, diğer var olanlarla aynı mertebede değildir.
229

  

Fârâbî, Tanrı‟nın zati bilgisini Ģöyle vasıflandırmaktadır: Tanrı, hem kendini, 

kendini bilmekle de Ay-altı ve Ay-üstü âlemde olan her Ģeyi bilmektedir. O‟nun 

varlığı maddede olmadığı gibi, herhangi bir biçimde madde de içermemektedir. 

Dolayısıyla tözü bakımından bilfiil akıldır.
230

 Fârâbî‟ye göre Tanrı, varlığında 

maddeye muhtaç olmadığından bilfiil akıl, bilfiil akıl olmasından dolayı da bilfiil 

mâkul olur. Ona göre Tanrı‟nın aynı anda akıl, âkil ve mâkul olması, özünde hiçbir 

Ģekilde maddenin bulunmaması nedeniyledir. Bütün bunlar tek bir öz ve tek bir 

bölünmez tözdür.
231

 

Fârâbî‟nin felsefî anlayıĢına göre, beĢerî bilgi, kuvve halinden fiil haline 

doğru bir geliĢme gösterirken, Tanrı‟nın bilgisi kuvve halinden fiil haline doğru 

geliĢme göstermez; aksine O‟ her zaman bilfiil akıldır. Çünkü insan, tözünü teĢkil 

etmeyen bir akıldan dolayı düĢünürken, Tanrı, tözü gereği bilfiil düĢünmektedir.
232

 

Yani Tanrı‟nın bilme eylemi hiçbir Ģekilde insanınki ile bir kesiĢme noktasına sahip 

değildir. Örneğin, beĢerî bilgi sürecinde süje-obje dualitesi vardır. Ayrıca süje-obje 

etkileĢimi sonucu ortaya çıkan beĢerî bilgi, belirli aĢamalardan sonra zamanın 

herhangi bir türü içinde gerçekleĢirken, Tanrı‟nın ilmi ise, zaman kategorisinden 

tamamen bağımsızdır ve hiçbir farklı öğe içermemektedir. Dolayısıyla O‟nda bilen, 

bilinen ve bilgi tarzında bir çokluk yoktur.
233

 

Fârâbî felsefesinde Tanrı‟nın bilgisi ile ilgili bir baĢka husus da, mertebe 

bakımından üstün olanın daha aĢağıda olanı nasıl bilebileceği meselesidir. Filozofa 

göre varlıklar hiyerarĢisinde ontik olarak üstün olanın, daha aĢağıda olanı bilmesi 

mümkün değildir.
234

 Bu durumda Tanrı‟nın âlem hakkındaki bilgisi nasıl 

açıklanacaktır?  

Fârâbî bu meselenin çözümünü yaratma kuramının sağladığı imkânla 

temellendirmeye çalıĢmaktadır. Fârâbî‟ye göre Tanrı‟nın bilgisi, kuvve fiil, özne- 

nesne ve sebep- sonuç iliĢkisi değil, O‟nun bilmesi yaratması demektir. Âlemde olan 

her Ģeyin varlık kaynağı, kendinden taĢıp geldikleri en son ilke yani Tanrı‟dır. 

                                                
228 Fârâbî, a. g. e. , s. 33.  
229 Fârâbî, a. g. e. , s. 33.  
230 Fârâbî, a. g. e. , s. 34.  
231 Fârâbî, a. g. e. , s. 35.  
232 Fârâbî, a. g. e. , s. 35. 
233 YaĢar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, (Ġstanbul: Ġz Yayıncılık, 2008), s. 42.  
234 Fârâbî,  es-Siyasetü’l Medeniyye,  çev. M. Aydın, A. ġener, M. R. Ayas, (Ġstanbul, 1980), s. 5. 
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Tanrısal öz bütün var olanları kendinde barındırdığı için, O özünü bilmekle bütün 

âlemde olanları bilmektedir. Böylece Tanrı özünü akledince, var olanların tümünü 

akletmiĢ olur. Çünkü onların her biri varlığını O‟ndan almıĢtır.
235

 Buna göre, bilme 

iĢlemi, ilkeden ilkeliye, sebepten sebepliye, zorunlu olandan mümkün olana doğru 

bir oluĢ gerçekleĢtirir ve Zorunlu Varlık‟ın bilmesi O‟nun yaratmasına eĢdeğerdir.
236

  

Aristoteles, Tanrı‟nın kendi zatından baĢka bir Ģeyi bilmesinin O‟nun 

basitliğine gölge düĢüreceğini iddia ederken, Fârâbî, Tanrı‟nın özünde böyle bir 

çokluğun meydana gelmeyeceğini Ģöyle izah etmektedir: „„Tanrı bilmek için, bilgisi 

sayesinde mükemmellik kazanacağı kendisinden baĢka bir öze muhtaç olmadığı gibi 

bilinmek için de kendisini bilecek bir baĢka öze ihtiyaç göstermez. Tersine bilmesi 

ve bilinmesinde O‟nun tözü yeterlidir. Özünün bilgisi ise tözünden baĢka bir Ģey 

değildir. O halde O‟nun bilmesi, bilinmesi ve bilgi olması, tek bir öz ve tek bir töze 

iĢaret eder‟‟
237

 Kısaca Fârâbî, Tanrı‟nın öz ve sıfatları arasında herhangi bir ayrımın 

olmadığını, kendi özünü bilmesi sonucunda da gayrını bildiğini ve herhangi bir 

dualiteye de yol açmadığını düĢünmektedir.  

Tanrı‟nın bilgisinin ezeli olduğu düĢüncesinden hareketle, Fârâbî, „„Yarın 

Zeyd yolculuğa çıkacak‟‟ bilgisini Tanrı ve Zeyd açısından değerlendirmesini Ģöyle 

yapar: „„Allah Teâlâ kesin bir Ģekilde Zeyd‟in yolculuğa çıkacağını bilir ve Zeyd de 

yolculuğa çıkar. Bu durum Zeyd‟in yolculuğa çıkmama kudretini ortadan kaldırmaz. 

Zeyd‟in yolculuğu gerçekleĢse de… Allah Teâlâ‟nın onun fiili yapacağını önceden 

bilmesi, sonuçta onu yapacağına dair bilgisi, Zeyd‟in onu yapmama kudretini ortadan 

kaldırmaz. Ancak Zeyd‟in fiilindeki Allah‟ın ilminden kaynaklanan bu zorunluluk, 

fiilin gerçekliğine izafetle, Zeyd‟in fiilinin onun iradesini ortadan kaldıracak Ģekilde 

bir zorunluluk değildir.‟‟
238

 Fârâbî‟ye göre, Tanrı‟nın gelecekte bir Ģeyin olması veya 

olmaması ihtimallerinden birini bilip, hareketin de O‟nun bilgisine uygun olarak 

meydana gelmesi, hareketi meydana getiren insandan aksini yapma kudretini ortadan 

kaldırmaz. Bu durum Fârâbî‟ye göre mümkün olmakla beraber asla vuku 

bulmayacak bir Ģeydir.
239

 

                                                
235Fârâbî,  es-Siyase, s. 4–5. 
236 ġenol Korkut, „„Plotinus ve Fârâbî‟de Tanrı‟nın Bilgisi‟‟, İslam Felsefesinin Sorunları,  (Ankara: 

Elis Yayınları, 2003), s. 270.  
237 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, s. 35. 
238 Fârâbî, el-İbare, s. 100, Ayrıca bkz. Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri, 

(Ġstanbul: Litera Yayıncılık,  2010), s. 60. 
239 Gürbüz Deniz, „„Fârâbî‟nin Felsefi Sisteminde Tanrı‟nın Bilgisi‟‟, s. 98. 
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Fârâbî‟nin felsefî sistemine göre, Tanrı‟nın bilgisi değiĢmez bir niteliktedir. 

Fakat terkip ve değiĢimlerin hâkim olduğu Ay-altı dünyasına ait varlıkların, 

değiĢmeyen bir bilgi ile nasıl bilindiğinin açıklık kazanması gerekir. Ezeli ve ebedi 

bir varlık olan Tanrı ile sürekli değiĢmekte olan âlem arasındaki iliĢki Fârâbî‟ye göre, 

Faal Akıl ile açıklanabilir. Ona göre, bilkuvve mâkul olan Ģeylerin bilfiil mâkul 

olmalarına ve bilkuvve olan aklın bilfiil akıl olmasına sebep Faal Akıl‟dır. Ġnsanın 

düĢünme yetisini oluĢturan nâtık kuvvet, nazari ve ameli olmak üzere iki kısma 

ayrılır. Ameli aklın iĢlevi tikellerle ilgili fiilleri gerçekleĢtirmek, nazari aklın iĢlevi 

ise insanî fiilin konusu olmayan akılsalları kavramaktır.
240

 Ġnsanda bulunan 

mütehayyile kuvveti ise, nâtık kuvvetin her iki kısmı ile iliĢki içindedir. Faal-Aklın 

mütehayyile kuvvetine etkisi, nazari akla veya ameli akla ait düĢünürlerini 

mütehayyile kuvvetinde oluĢturması Ģeklinde olur. Mütehayyile yetisi, teorik alanla 

ilgili soyut objeleri kendi tabiatına uygun duyusal formlar Ģeklinde taklit ederek 

alırken, ameli akıl tarafından düĢünülüp taĢınma sonucu elde edilen tikelleri, ya 

oldukları gibi ya da taklit ederek alır. Faal-Aklın mütehayyilede oluĢturduğu bu 

cüz‟iyyatın bir kısmı Ģimdiye aitken, bir kısmı da geleceğe aittir.
241

 Faal-Aklın,  

mütehayyile kuvvetine sunduğu cüz‟iyyat uykuda rüya yolu ile vuku bulurken, 

uyanıkken de vuku bulabilir. Fakat uykuda vuku bulanların çoğu tikellerle ilgili 

olmasına rağmen,  çok az bir kısmı da akılsallarla ilgilidir.
242

 Nâtık aklın nazari kısmı 

makulleri aklettiğinden dolayı, bizim için önemli olan değiĢen dünyanın bilgisi, yani 

nâtık aklın ameli kısmıdır. Cüz‟iyyata iliĢkin olarak hem Ģimdi hem de gelecekle 

ilgili bilgiler Faal Akıl‟dan gelmektedir. Faal Akıl, varlığını ve varlığının gereği 

bütün fiilleri ile ilgili bilgiyi Tanrı‟dan almaktadır. Ancak böyle bir sistem yoluyla 

Tanrı‟nın bilgisinin cüz‟iyyatla ilgili olan kısmı zaman, mekân gibi bu dünyaya ait 

bilgi modlarının dıĢına çıkmaktadır. Netice itibariyle Tanrı‟nın kendi zatı dıĢında 

varlığı ve var oluĢu bildiğini görmekteyiz ki bu, Fârâbî‟nin, „„Tanrı‟nın bilgisi O‟nun 

zatının aynıdır‟‟ düĢüncesiyle paradoks oluĢturmaktadır. Ayrıca Tanrı‟ya ait böyle 

bir bilgi, zatında çokluk barındırmamaktadır.
243

 

Fârâbî‟nin felsefî sistemine göre, ilahî bilginin Faal Akıl‟la olan iliĢkisini 

Tanrı-âlem münasebeti içinde değerlendirebiliriz. Felsefenin temel problemlerinden 

                                                
240 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, s. 84. 
241 Fârâbî, a.g. e. , s. 85. 
242 Fârâbî, a.g. e. , s. 85, Ayrıca bkz. amlf.  Fusûlü’l-Medeni, çev. Hanifi Özcan, (Ġstanbul: MÜĠF 

Vakfı Yayınları, 2005), s. 50.  
243 Gürbüz Deniz, „„Fârâbî‟nin Felsefi Sisteminde Tanrı‟nın Bilgisi‟‟, s. 100 
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birini oluĢturan Tanrı-âlem iliĢkisi, her yönüyle ve mutlak anlamda „„bir‟‟ olan 

Tanrı‟dan çokluğun meydana geliĢinin izahında kendini göstermektedir. Fârâbî, 

problemin Yeni-Eflatuncu gelenekte ortaya konmuĢ çözümünü ilke olarak benimser 

ve „„taĢma (sudûr, feyezan)‟‟ modelini esas alan bir kuram çerçevesinde 

temellendirmeye çalıĢır. Fârâbî‟nin sudûr sistemine göre, Ġlk Varlık (Tanrı)‟dan  ilk 

sudûr eden, Ġlk Varlık‟ı ve kendi özünü idrak edebilen ilk akıl‟dır. Ġlk Varlık‟ı idraki 

sebebiyle ikinci akıl meydana gelir, kendi özünü akletmesi sebebiyle en uzak gök 

(birinci sema) meydana gelir. Sonra ikinci akıl Ġlk Varlık‟ı idrak eder ve bundan 

üçüncü akıl meydana gelir, kendi özünü düĢünmesiyle de sabit yıldızlar göğü 

meydana gelir. Bu sıra birbiri ardınca dördüncü, beĢinci, altıncı, yedinci, sekizinci, 

dokuzuncu ve onuncu akıllar ve sırasıyla, onlara tekabül eden, Zuhal, MüĢteri, 

Merih, GüneĢ, Zühre, Utarid, ve Ay küreleri meydana gelinceye kadar sürer. Onuncu 

akılla kozmik akıllar silsilesi, Ay‟la kozmik akıllarca tayin edilen semavi küreler 

dizisi tamamlanır. Son olarak onuncu aklın, Ġlk Varlık‟ı düĢünmesiyle Faal Akıl 

taĢmaktadır.
244

 Fârâbî‟ye göre her bir akıl hem Ġlk Varlık‟ı hem de kendi zatını 

düĢünür. Kendi zatını düĢünmesiyle göksel cisimler vuku bulurken, Ġlk Varlık‟ı 

düĢünmesiyle kendinden aĢağıda olan akıllar vuku bulmaktadır. Fakat her bir akıl 

kendisinden altta olan aklın varlığını Tanrı‟dan almaktadır. Böylece her akıl kendi 

niteliklerini Tanrı‟dan almaktadır. Bu husus Ay-altı âleminin hem niteliksel olarak 

düzenlenmesinde hem de ahlakî erdemlerin ikame ve geleceğe ait planların vuku 

bulmasında görev üstlenen Faal-Aklın varlığı için de geçerlidir.
245

 Netice itibariyle 

fizikî dünya ile fizik-ötesi dünyanın sınırını ayıran ve aynı zamanda bu iki dünyayı 

birbirine birleĢtiren Faal Akıl, ilahî bilginin geçiĢini ve bağlantısını sağlamak gibi 

önemli bir görev de üstlenmektedir. 

Farabi, Tanrı ile insan arasındaki iliĢkiyi Sudur teorisi içerisinde ve daha çok 

Faal-Aklın etkinliği çerçevesinde ele almaktadır. Ġlahî bilginin insanî varlık üzerine 

aktarılmasında önemli bir görev üstlenen Faal-Aklın, üstün insan ile olan 

münasebetini Fârâbî Ģöyle açıklamaktadır: Ġnsanın münfail aklı, müstefad akıl 

aĢamasına geldikten sonra Faal Akıl‟la müstefad akıl tek bir Ģey haline gelir. Böylece 

insanın nazari ve ameli kuvvetine vahiy nazil olmaya baĢlar. Allah Teâlâ‟dan taĢan 

bu vahiy, Faal Akıl aracılığı ile müstefad akla, oradan münfail akla ve mütehayyile 

                                                
244 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, s. 45,  Ayrıca bkz. Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım 

Turhan,  (Ġstanbul: ġa-to Yayınları, 2004), s. 146. 
245 Gürbüz Deniz, „„Fârâbî‟nin Felsefi Sisteminde Tanrı‟nın Bilgisi‟‟, s. 101. 
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kuvvetine gelir. Böyle durumdaki insan tam anlamıyla hekim, filozof ve üstün insan 

olur. Vahiy,  Faal Akıl‟dan mütehayyile kuvvetine taĢarsa o kimse peygamber olur 

ve gelecekten haber verir.
246

 Böylece Tanrı‟dan aldığı vahiyle Ay-altı dünyasını 

düzenleyen Faal Akıl,  değiĢim ve terkibin hâkim olduğu maddi dünyanın bilgisini 

kendinde barındırmaktadır. Kısaca Allah‟tan Faal Akla taĢan bu vahiy, Tanrı‟nın 

bilgisi için ikinci bir konum kazanıyor. Ezeli bilgiden gelen bu vahiy, daha sonra 

ümmete ve ümmetlere zaman ve mekân içerisinde yeniden vahyediliyor. Bu vahiy 

doğrultusunda maddi ve değiĢim dünyası olan Ģehrin sosyal durumu, en küçük 

birimine kadar Ģehrin yöneticisi tarafından idare edilmektedir.
247

 

Sonuç olarak Fârâbî, hem Aristotelesçi-Yeni-Eflatuncu felsefe geleneğinin 

hem de Ġslam dininin etkisi altında bir sentez ortaya koyarak, uzlaĢtırmacı bir tavır 

sergilemektedir. Fârâbî‟ye göre Tanrı‟nın öz ve sıfatları arasında herhangi bir ayrım 

yoktur. Bu açıdan Tanrı‟da akıl, âkıl ve mâkul aynı anlama gelmektedir. Dolayısıyla 

beĢerî bilgi için söz konusu olan suje-obje dualitesi, Tanrı için söz konusu değildir. 

Tanrı‟nın bilgisi küllî bir bilgidir. Objelerin değiĢmesi, Tanrı‟nın bilgisinde herhangi 

bir değiĢmeye neden olmaz. O‟nun bilgisi zamana ait kiplerde değil, sonsuz bir 

zamanda meydana gelir. Fârâbî‟ye göre Tanrı‟nın bilgisi, olguların geçmiĢ, gelecek 

ve Ģimdi Ģeklinde zamanın periyodundan bağımsız olarak, özünü bilmekle sahip 

olduğu zamansız ve değiĢmez bir bilgi niteliğine sahiptir. O, özünü bilmekle bütün 

âlemde olanları bilmektedir. Çünkü âlemdeki her Ģey O‟nun özünü bilmesiyle varlık 

kazanmıĢtır. Böylece Tanrı, küllîleri bildiği gibi cüz‟ileri de bilmektedir.
248

  

 

 

         2. b. İbn Sînâ 

 

         Tanrı‟nın varlığı, nitelikleri ve âlemle olan iliĢkisi, Ġbn Sînâ‟nın ontoloji ve 

epistemoloji anlayıĢıyla doğrudan ilgilidir. Ġbn Sînâ‟nın Tanrı tasavvurunu, ontoloji 

anlayıĢıyla iliĢkili olarak varlığı ele almasıyla açıklayabiliriz. Ona göre, her mevcut 

varlık, özüne oranla ya vaciptir ya da mümkün varlıktır. Bir varlık, var olma özelliği 

bakımından zorunlu bir nitelik ise, o varlık kendi özüyle gerçek bir varlıktır. Eğer 

                                                
246 Fârâbî, El-Medinetü’l-Fazıla, s. 95-96. 
247 Gürbüz Deniz, a. g. m. , s. 102. 
248 ġenol Korkut, „„Plotinus ve Fârâbî‟de Tanrı‟nın Bilgisi‟‟, s. 270. 
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varlık mevcut, fakat varlığı zorunlu değilse mümkün varlıktır. Herhangi bir Ģeyin var 

olabilmesi için bir sebep yoksa imkânsızdır (mümteni).
249 

Ġbn Sînâ‟ya göre var olması ya da olmaması bakımından imkân dâhilinde 

olan bütün varlıklar, varlığı bizatihi zorunlu olan bir varlıkta son bulur.
250

 Yani ona 

göre, var oluĢunda bir sebebi olmayan, fakat mevcut olan diğer bütün varlıkların 

sebebi olan varlığa „„Vacibu‟l-Vucud‟‟ (Zorunlu Varlık) denir. Ġbn Sînâ, mümkün 

varlığın niteliklerini açıklayarak, Vacip Varlık‟ın daha iyi anlaĢılmasını 

amaçlamaktadır. Ona göre mümkün varlığın mahiyeti ve varlığı birbirinden ayrıdır. 

Çünkü var olması ya da olmaması imkân dâhilinde olan mümkün varlık, varlığını 

baĢkasından aldığı için, özü ile gerçek varlığı ayrıdır. Bu tür varlıkların hem 

mahiyetleri hem de varlıkları vardır. Bu ikisinin birleĢmesiyle bir araya gelen 

varlıklara „„mümkün‟‟ varlık denir. Yani özü itibariyle varlığı imkân dâhilinde olan 

varlıklar, varlığında ve yokluğunda bir sebebe ihtiyaç duymaktadır.
251

 Ona göre var 

olması ya da olmaması imkân dâhilinde olan bu varlıkların sebebi Vacibu‟l-

Vucud‟dur. 

Ġbn Sînâ, Zorunlu Varlık‟ı Ģu niteliklerle vasıflandırmaktadır: Varlığı zatı 

gereği olanın sebebi yoktur. Çünkü varlığını bir sebepten dolayı almıĢ olsaydı, Vacip 

Varlık‟ın sebebi olmuĢ olurdu. Varlığı zatı gereği olanın varlığı, bütün yönleriyle 

zorunludur. Varlığı zorunlu olanın, eĢiti yoktur. Varlığı zatı gereği zorunlu olanın, 

herhangi bir Ģekilde terkibi ve bölünmesi mümkün değildir. Zorunlu Varlık‟ın 

gerçekliğinin herhangi bir Ģekilde ortağı olması mümkün değildir.
252

 Ġbn Sînâ‟ya 

göre Vacip Varlık, cisim olmadığı gibi cisme ait bir Ģey de değildir.
253

 Ayrıca Ġbn 

Sînâ‟ya göre, Vacip Varlık her türlü madde ve arazdan soyutlanmıĢ olarak, akıl, âkil 

ve mâkul‟dür.
254

 Böylece maddeden ve maddî niteliklerden tam anlamıyla bağımsız 

olan Vacip Varlık, hem kendini akleden, hem akledilen hem de akıldır. 

 Vacip Varlık‟ın akıl, âkil ve mâkul olması, Aristoteles ile baĢlayan Fârâbî ve 

Ġbn Sînâ ile devam eden bir düĢünce sistemidir. Tanrı‟nın sırf akıl olması ve kendi 

zatını akletmesi bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin 

Tanrı‟nın tikellere dair bilgisi, zatında çokluğu barındırması anlamına gelir mi? Ġbn 
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Sînâ‟ya göre, Zorunlu Varlık eĢyayı eĢyadan ötürü biliyor değildir. O‟nun eĢya 

hakkındaki bilgisi, eĢyanın varlığına tâbi değildir. Böyle bir düĢünce ya O‟nun 

Zâtı‟nın aklettiği Ģey ile kaim olduğunu ya da akletmesinin Zâtı‟na ârız olduğunu 

kabul etmemizi gerektirecektir ki bu O‟nun her bakımdan Zorunlu Varlık olduğu 

gerçeğiyle çeliĢiktir. ĠĢte Zorunlu Varlık‟ın kendisiyle zorunluluğu ile kendini 

akletmesi arasındaki iliĢki burada kendini göstermektedir. Ġbn Sînâ insanın akletme 

tecrübesi için geçerli olan, bilen süjenin bilen olabilmesi için kendi dıĢında bilinen 

objenin olması gerektiği gerçeğinden kalkarak, bunu Zorunlu Varlık için de geçerli 

saymamız durumunda bazı sorunlarla karĢı karĢıya kalacağımızın farkındadır.
255

 

BaĢka bir ifadeyle beĢerî düzeyde, bilen süjenin bilgi sahibi olabilmesi, kendi dıĢında 

bilinen objenin varlığını gerekli kılarken, Vacip Varlık için aynı durum geçerli 

değildir. Ona göre, Vacip Varlık hakkında bilen ve bilineni dolayısıyla bilgiyi O‟nun 

Zatı‟ndan bağımsız ve ayrı ayrı gerçeklikler olarak tasavvur etmek imkânsızdır. Eğer 

beĢerî düzeyde gerçekleĢen süje-obje dualitesi Zorunlu Varlık için düĢünülürse, 

Zorunlu Varlık‟ın bilgisi, kendisi dıĢındaki bir gerçekliğin belirlediği bir bilgi 

olacaktır. Ya da O‟nun kendi dıĢındaki varlıklara ait bilgileri kendini bilmekle değil, 

kendi dıĢındaki nesnelere yönelik bir akt sonucunda gerçekleĢtiği kabul edilecektir. 

Oysa Ġbn Sînâ‟ya göre, Zorunlu Varlık için bilen ve bilineni dolayısıyla bilgiyi 

O‟nun zatından bağımsız gerçeklikler olarak düĢünmek mümkün değildir. Netice 

itibariyle beĢerî bilgi için söz konusu olan süje-obje dualitesi, Vacip Varlık için söz 

konusu değildir.  

Ġlahi bilgi meselesinin en çetin yönlerinden biri de değiĢmeyen Vacip 

Varlık‟ın, değiĢen varlıklara dair bilgisidir. Bu meselenin bir sorun haline gelmesi 

bilinen varlıktaki değiĢmenin, bilen Varlık‟ın zatında değiĢmeye yol açıp açmayacağı 

sorusunun hatıra gelmesi nedeniyledir. Vacip Varlık değiĢmez bir nitelikte olduğuna 

göre, bilgisinin de değiĢmemesi gerekir. Aksi halde Vacip Varlık‟ın zatında 

değiĢmenin olduğu kabul edilecektir.
256

 Bu durumda bilinenin değiĢmesi halinde 

bilginin değiĢmeyeceğini nasıl açıklamalıyız? Bu durumun izahı, ancak değiĢen 

nesne ve olayların zaman içinde olduğu gerçeğinden hareketle yapılacaktır. OluĢ, 

bozuluĢ, değiĢme ve hareket, zamandan bağımsız olarak düĢünülemeyecek olan 

olgulardır. ġayet ortada hareket ve değiĢme varsa zaman da söz konusudur. Durum 

böyle olunca Vacip Varlık, değiĢen nesne ve olguları, zaman içinde değiĢiklikleri 
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gözleyerek ve izleyerek mi bilecektir? Yoksa değiĢmenin zaman içi aĢamalarından 

bağımsız olarak mı bilmektedir?  

Ġbn Sînâ‟ya göre Vacip Varlık‟ın akıl, âkil ve mâkul olması bilgisini aĢkın 

kılar. O‟nun aklediĢi mutlak bir süreklilik içinde, zamanın cüzlerinin ötesindedir. 

O‟nun var olanları aklediĢi, geçmiĢte yoktu, Ģimdi var; yahut geçmiĢte vardı, Ģimdi 

yok Ģeklinde zamana dayalı tespitler Ģeklinde değildir. Ġbn Sînâ‟ya göre Zorunlu 

Varlık‟ın duyuları, duyu organları, duyu formlarını muhafaza ettiği bir musavviresi, 

tikel hayal formlarını iĢlediği bir mütehayyilesi yoktur. O‟nun bilgisi tamamen 

aklidir ve bu yüzden de zaman içi tek tek değiĢmelerin değiĢmez ve zaman ötesi 

formuyla ilgilidir. Dolayısıyla filozofa göre, „„Zorunlu Varlık her Ģeyi küllî bir tarzda 

akletmektedir. Bununla birlikte hiçbir Ģahsi Ģey, O‟nun bilgisi dıĢında kalmaz.‟‟
257

 

Ġbn Sînâ‟ya göre, „„Zorunlu Varlık zatıyla bilendir. BaĢkalarını, (yani) bütün 

malumatı bilmektedir. Her Ģeyi bir tek bilgi ile ve bilinen var olsa da yok olsa da 

bilgisinde değiĢiklik olmaksızın bilmektedir.‟‟
258

 Bu ifadelere göre Zorunlu Varlık, 

zatını ve zatının dıĢında olan mümkinatı bilmektedir, ancak bu bilgi, zamana ve 

mekâna iliĢkin bir değiĢim gerektirmemektedir. Çünkü zamana ve mekâna iliĢkin 

değiĢiklikler, Zorunlu Varlık için önce bir bilgiye sahip değilken sonradan bu bilgiye 

sahip olduğu düĢüncesini ortaya çıkarmaktadır. Sonradan bir bilgiye sahip olmak ise 

acziyeti gerektirir. Acziyetin olduğu yer ise Tanrılık makamına uygun değildir.
259

 

Ġbn Sînâ‟ya göre, Zorunlu Varlık‟ın bilgisi beĢerin bilgisine kıyas edilemez. 

Çünkü O değiĢken olanı değiĢmeyen formu bakımından akletmektedir. Yani Zorunlu 

Varlık‟ın aĢkın bilgisi, değiĢmez bir bilgidir ve tüm değiĢmeleri değiĢmeyen formu 

bakımından bilmektedir. Zorunlu Varlık‟ın zatı nasıl zamandan, değiĢiklikten ve 

maddeden bağımsız ise aklediĢi de, bilgisi de aynı Ģekilde bağımsızdır. Zorunlu 

Varlık‟ın bilgisini zaman kategorisinin içine sokmak, Zorunlu Varlık‟a beĢerî 

niteliklerin nispet edilmesi anlamına gelir. Bilindiği gibi Ġbn Sînâ psikolojisinde 

insan, müfekkire gücünü kullanarak, yani tikel hayal formlarını soyutlayarak 

düĢünmektedir. DüĢünmesi soyut kavramlara ulaĢma ve bu kavramlar arasındaki 

iliĢkiyi doğru kurma çabasından ibarettir. DüĢünme bu anlamda bir tür problem 

çözmedir. Bilmeyi talep etmektir. Bu zihnî süreçlerin düĢünmek ve problem 

çözmekle ilgili safhalarının Zorunlu Varlık‟ın akletmesiyle mukayese edilebilir 
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hiçbir tarafı yoktur. Zorunlu Varlığın ne bilmek için çeĢitli psikolojik ve zihni 

süreçleri tecrübe etmeye ne de bilgisini artırarak yetkinleĢmeye ihtiyacı vardır. 

Dolayısıyla Zorunlu Varlık, zaman diyemeyeceğimiz mutlak ve sürekli bir anda 

kendini akleder ve her Ģeyi bilir.
260

 

Zorunlu Varlık‟ın kendini akletmesi, her Ģeyi bilmesi anlamına geldiğine göre 

bunun niteliğini Ġbn Sînâ Ģöyle açıklar: Zorunlu Varlık zatını aklettiğinde bütün var 

olanların ilkesi olduğunu, kendisinden sadır olan varlıkların ontolojik ilkelerini ve 

onların sebebiyet verdiği Ģeyleri de akletmiĢ olmaktadır. Ġslam felsefesindeki 

sebeplilik fikrinin içerdiği zorunluluğun gereği olarak Ģu peĢin olarak ortaya 

konmalıdır: Var olan hiçbir Ģey yoktur ki varlığına yol açan sebep ile zorunlu 

olmasın. Bu sebepler birbirine zincirlenerek tikel oluĢumlara kadar uzanmakta, 

onların varlığa gelmelerine sebep olmaktadır. Bu durumda Evvel‟in sebepleri ve 

onlara karĢılık gelen sonuçları bildiği söylenmelidir. Çünkü sebepleri bilip sonuçları 

bilmemesi imkânsızdır. Yani ilkeyi bilmek ilkeliyi bilmek anlamına geldiğinden, 

cüz‟ileri bilmek için de sebepleri bilmek yeterlidir.
261

 

Ġbn Sînâ hakiki sebeplerle -ki bunlar zâtî nedenler olarak adlandırılır- 

hazırlayıcı veya uzak sebepler arasında bir ayırım yapar. Ġbn Sina‟ya göre arazî 

sebeplerden farklı olarak, Zorunlu Varlık hakiki nedendir. Arazî ya da hazırlayıcı 

nedenler, eserlerinin var olmasını temin etmezler, daha ziyade eserlerinin var olması 

veya meydana gelmesi için gereken Ģartları hazırlarlar. Ġbn Sînâ‟ya göre hakiki 

nedenler daima eserleriyle birlikte vardır ve onları zorunlu hale getirir.
262

 

Varlıkların bulundukları varlık sahasına göre onların zâtî nedenleri de 

değiĢmektedir. Meselâ dikey (Ģakulî) varlık tertibinin üyeleri için zâtî ya da hakiki 

nedenler, kendilerinden Allah‟a doğru dikey olarak giden varlıklar zincirinin 

üyelerinden ibarettir. OluĢ ve bozuluĢ âlemindeki mevcutlar için zâtî nedenler 

Allah‟tan baĢlayarak sudûr silsilesindeki onuncu veya Faal Akla kadar dikey varlık 

zincirinin üyeleri ve kendisi oluĢ ve bozuluĢ âlemine ait olmakla birlikte, herhangi 

bir eserin veya hadisenin doğrudan doğruya nedeni olan Ģey ya da Ģeylerdir. Her 

hâlükârda nihaî olarak Allah her Ģeyin, yani hem Ay-üstü âleme ait olan ve onuncu 
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akılda son bulan dikey varlık silsilesindeki varlıkların hem de onuncu aklın 

idaresindeki Ay-altı âlemdeki Ģeylerin hakiki nedenidir.
263

 

Zorunlu Varlık her Ģeyin hakiki nedeniyse, her Ģeyi zorunlu kılan, yani var 

kılan Allah‟tır. Örneğin, bir yapı ustasının bir bina yaptığını farz edelim. Usta binayı 

oluĢturan malzemenin bina duvarları halinde örülme hareketinin doğrudan doğruya, 

yani zâtî nedenidir. Faal Akıl da binaya formunu ya da suretini veren zati nedendir. 

Ustanın bu binanın malzemelerini hareket ettirmezden önceki hareketleri, hatta 

ustanın varlığı bile, binanın var olmasının hazırlayıcı nedenleri arasındadır. Kısaca, 

her hadisenin veya meydana gelen her Ģeyin hakiki nedenleri o Ģeyle birlikte vardır.  

ġeylerin hakiki ya da zâtî nedenleri, onların oluĢ ve bozuluĢ âlemindeki doğrudan 

nedenlerinin yanı sıra Faal Akıl‟dan baĢlayarak bütün semavî varlıkları içine alır ve 

nihayet ilâhî bilgide son bulur. Dolayısıyla meydana gelen Ģeyler veya hadiseler 

cüz‟iler olduğuna Allah da onların zati nedeni olduğuna göre, Allah‟ın bilgisi genel 

niteliklerle sınırlı olmadığı gibi dolaylı bir bilgi de olamaz.
264

  

Ġbn Sînâ‟ya göre Tanrı‟nın bilgisi her an bilfiildir. Ġbn Sînâ bu durumu Ģöyle 

ifade etmektedir: „„ġu fiil Allah‟tan bir sebep yoluyla sâdır olmuĢtur dediğimizde, 

sebep de aynı Ģekilde O‟ndandır. O‟nun fail oluĢunda bir noksanlık yoktur. Aksine 

her Ģey O‟ndan sâdır olmuĢtur. O‟nunla ve O‟ndandır. Bu durumda mevcudat 

O‟ndan bilinen bir tertip ve vasıtalarla sâdır olmuĢtur. Sonra gelenin öne geçmesi, 

önce gelenin de sonraya kalması caiz değildir. Allah aynı zamanda (anda) hem 

mukaddim, hem de mukaddemdir.‟‟
265

 Zat, sıfat aynı, ilim ve yaratma aynı ve bunlar 

da aynı zamanda hem mukaddim hem de mukaddem ise bilkuvve diye bir Ģeyden 

bahsetmek zordur. Bununla birlikte Ģu ifadeler tezimizi güçlendirmektedir: „„Zorunlu 

Varlık ve O‟nun birliği, bütünün O‟ndan oluĢup, O‟nun varlığından meydana geldiği 

ve zatını da bildiği ispatlandı. Zatını bildiğine, bilgisi vakıaya uyduğuna, kendisi de 

bütün mevcudatla gerçekliklerin ilkesi olduğuna göre; O‟nun ilminde gökte ve yerde 

hiçbir Ģey gizli kalmamaktadır. Dahası var oluĢa gelen her Ģey O‟nun sebebiyle 

olmaktadır. O, sebeplerin sebebidir. Dolayısıyla sebebi, mucibi ve yaratıcısı olduğu 

her Ģeyi bilmektedir.‟‟
266
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Zorunlu Varlık‟ın bilgisinin vakıaya uygun olmasının örneği olarak Ġbn Sînâ 

Ģöyle der: Allah ay tutulması olayını, ay tutulmadan önce, ay tutulduğu anda ve ay 

tutulduktan sonra tek bir bilgi ile bilir. Bu bilgi vakıaya uygun,  ancak vakıadan 

Tanrı‟nın bilgisine taĢınan bir bilgi değildir. Çünkü ay tutulmasının bilgisi, ay 

tutulması ve ay tutulduktan sonra meydana gelen bilginin tamamı Tanrı tarafından 

zamana ve mekâna ait bir hal meydana gelmeksizin ezelden beri Tanrı‟nın 

ilmindedir.
267

 Böyle bir Tanrı anlayıĢında bu bilginin nasıl böyle olduğunu analiz 

etmemiz mümkün iken, bu analizlerimiz Tanrı‟nın bilgisinin hakikati mutlak 

anlamda budur dememizi imkânsız kılmaktadır. Bu bilememizin anlamı, varlığımızın 

tabiatı ve konumlarımızın farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
268

 

Tanrı‟nın bilgisinin vakıaya uygun olması, O‟nun bütün varlıkların sebebi 

olması nedeniyledir. Sebepler vasıtasıyla tikeller meydana gelir. Zorunlu Varlık 

sebepleri ve sebepler sebebiyle meydana gelen sonuçları (tikelleri) yani süreci, süreç 

meydana gelmeden bilir. Bunu da Ġbn Sînâ, tikeli tümel tarzda bilme olarak ifade 

etmektedir. Yukarıdaki durumu teyid eder tarzda Ġbn Sînâ Ģöyle demektedir: 

„„Göksel Ģeylerin bütün hareketlerini bildiğin gibi, bütün güneĢ tutulmalarını, bizzat 

gerçekleĢen bütün tikel bitiĢme ve ayrıĢmaları da bilirsin, fakat bunları tümel tarzda 

bilirsin.‟‟
269

 

AnlaĢıldığı kadarıyla Ġbn Sînâ; varlıkları tasavvura konu olarak bilmeyi 

insana özgü bir durum diye ifade ederken, aklî olarak tikeli hem tümel içinde ve hem 

de Ģahıs olarak bilmeyi ise, tümel olarak bilme diye vasıflandırmaktadır. Bu 

çerçeveyi çizen Ġbn Sînâ, gelebilecek muhtemel soruyu dikkate almaktadır. Nitekim 

o soruyu Gazzali sormuĢtur. Fakat Ġbn Sînâ sorulacak bu sorunun veya karĢı 

çıkılacak bu itirazın Tanrı‟nın tikeli bilmeyeceği anlamına gelmeyeceğini ise Ģöyle 

ifade etmektedir:
270

 „„Bir kimse bunu (yani tasavvur olmaksızın aklî olarak tikeli 

bilme durumunu) tikeli, tümel yönden bilmek diye isimlendirmeyi reddederse,  

onunla tartıĢılmaz. Çünkü Ģimdilik amacımız; bundan baĢka bir Ģeydir. Amacımız 

bilenin de kendisiyle baĢkalaĢtığı bir bilgi ve idrakle tümellerin nasıl bilindiği ve 

idrak edildiği, bilenin baĢkalaĢmadığı bir bilgi ve idrakle nasıl bildiklerini ve idrak 

edildiklerini açıklamaktır.‟‟
271
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270 Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri, s. 96. 
271 Ġbn Sînâ, Metafizik II, s. 106. 
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 Ġbn Sînâ, Vacip Varlık‟ın tikellere dair bilgisinin tümel olduğunu daha 

anlaĢılır kılmak için GüneĢ tutulması örneğini vermektedir. GüneĢ tutulmasında ay 

güneĢin önüne geçtiğinde GüneĢ tutulması gerçekleĢir. Ġbn Sînâ‟ya göre Vacip 

Varlık, GüneĢ tutulmasını tümel bir bilgi ile bilir. Yani GüneĢ tutulması bir süreçtir, 

GüneĢ tutulmadan önceki hali, oluĢ hali ve sonraki hallerini Vacip Varlık, tek bir 

bilgi ile değiĢmeden bilmektedir.
272

 Ġbn Sînâ‟ya göre insanın bilgi süreci, zaman 

içerisinde ve tikel bilgi nesnelerine bağlıyken, Vacip Varlık‟ın bilgisi, zamanın 

dıĢında ve nesnelere bağlı değildir. Ona göre Vacip Varlık kendi özünü bilir ve 

bunun neticesinde zorunlu olarak nesneler var olur. Böylece Vacip Varlık, beĢerî 

düzeyde elde edilen bilgiden farklı olarak, tikel olan bilgileri tümel bir tarzda 

bilmektedir.
273

  

Sonuç olarak akılla küllî bilgiler, yani mâkuller, gözlemle cüz‟iler yani 

mahsuslar bilinir. Ġlki huccete, hesaba, ikincisi ise duyusal gözleme dayanır. Ġnsan 

hesap ya da delilinde kuĢkuya düĢüp cüz‟i bir hadisenin belli bir vakitte gerçekten 

vuku bulup bulmadığını bilme konusunda problem yaĢayabilir. Bu durumda yapacağı 

iĢ gözleme baĢvurup hadisenin o vakitteki cüz‟i halini tespittir. Zorunlu Varlık için 

ise aynı durum söz konusu değildir. Çünkü O, hissî gözlem yapacağı organlara sahip 

olmaktan berî olduğuna göre cüz‟iyyatı küllî tarzda bilmektedir. Ġbn Sînâ‟ya göre 

Zorunlu Varlık, kendini bilmekle varlıkların ilkesi olduğunu yani, varlıkların 

kendisinden dolayı var olduklarını ve kendisinden sonraki ilkelerini, bu ilkelerin neyi 

gerektirdiğini, tüm kozmik sebep ve sonuçlarını bilir.
274

 Fakat Zorunlu Varlık, bu 

hadiselerin zaman içindeki akıĢ ve değiĢmelerini, değiĢmeyen bir bilgi ile 

bilmektedir. Çünkü O‟nun bilgisi zamansal değildir. O‟nun bilgisi zamansal olsaydı 

bu O‟nun bilgisinde değiĢmeye yol açardı. Netice itibariyle beĢerî düzeyde 

gerçekleĢen bilginin aksine, Zorunlu Varlık, mahiyetini açıklayamayacağımız 

Tanrısal bir bilgi ile her Ģeyi kuĢatmaktadır.  

 

 

        

 

                                                
272 Ġbn Sînâ, Metafizik II, s. 106. 
273 Aygün Akyol, „„Zorunlu Varlığın Tikellere Dair Bilgisi Üzerine Ġbn Sînâ -ġehristani Merkezli Bir 

TartıĢma‟‟, HÜİF Dergisi, c. V, sayı 10, (2006/2), s. 118. 
274 Ġlhan Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 162-163. 
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       2. c. Gazzali 

 

           Gazzali,  irade ve kudret sıfatıyla da iliĢkili olarak, Allah‟ın ilmi meselesine 

büyük önem verir. Çünkü Gazzali, irade ve kudret sıfatının iĢleyiĢini bu sıfata bağlar. 

Gazzali‟ye göre Allah‟ın yaratıcı olması,  ilim sahibi olmasını zorunlu kılar. Bu 

Ģundandır ki, bir Ģeyi yaratmak onun ne olduğunu ve onu nasıl yaratacağını da 

bilmeyi gerektirir. Bilmeden bir Ģeyi yoktan var etmek ve yaratmak mümkün 

olmadığı gibi, var olan unsurları bir araya getirip bir terkip yapmak ve yeni bir Ģey 

oluĢturmak da mümkün değildir.
275

 Onun için Kur‟an-ı Kerim‟de Ģöyle 

buyrulmuĢtur: „„Yaratan, yarattığı Ģeyleri bilmez mi? O her Ģeyi bilendir ve her 

Ģeyden haberdardır.‟‟
276

 

Gazzali, yüce Allah‟ın var veya yok, bütün malumatı bildiğini akli olarak 

Ģöyle izah eder: „„Kadim, Allah‟ın zatı ve sıfatı olduğuna göre, baĢkasını bilen bir 

kimsenin, Ģüphesiz kendi zatını ve sıfatlarını daha iyi bilmesi gerekir. Bununla 

birlikte baĢkasını bildiği sabit olduğu zaman, kendi zatını ve sıfatlarını da bilmesi 

zorunlu olur.‟‟
277

 BaĢkası sözünden O‟nun üstün sanatı, düzenli ve muhkem fiilinin 

anlaĢılması gerektiğini, bu fiilin Yaratıcı‟nın kudretine olduğu gibi ilmine de delalet 

ettiğini ileri sürer ve Ģöyle bir benzetme yapar: Mesela bir kâtibin üstün sanat 

kabiliyeti ile meydana getirdiği düzenli bir takım hatları gören bir kimsenin, daha 

sonra o kâtibin sanatı hakkında Ģüpheye düĢmesi gayet yersiz olur. Bu da gösterir ki 

Allah zatını ve zatı dıĢındaki varlıkları hakkıyla bilir.
278

  

Gazzali‟ye göre Allah‟ın bilgisi sonsuzdur. „„Allah‟ın bildiği Ģeylerin bir 

sonu yoktur. Çünkü mevcut olanlar, Ģimdiki halde, sonlu dahi olsalar, mümkün olan 

varlıklar, gelecekte sonlu değildir. Allah, mevcut olmayan mümkün varlıkları, 

yaratıp yaratmayacağını bilir. Demek ki Allah, sonu olmayan Ģeyleri de 

bilmektedir.‟‟
279

  

Gazzali‟ye göre Allah Teâlâ, ebede kadar gelip geçen, olup biten bütün 

Ģeyleri ve iĢleri ezelden ebede bilir. Bu sebeple, O‟nun eĢya hakkındaki ilmi, eĢyanın 

var olmasından çok öncedir. EĢyanın var olup ortaya çıkması ve hadiselerin fiilen 

                                                
275 Gazzali, Mü’minler İçin Yükselme Basamakları, çev. Abdulhalık Duran, (Ġstanbul: Hikmet 

NeĢriyat, 2004), s. 72. 
276 Mülk, 67/13-14 
277 Gazzali, İtikatta Ölçülü Olmak, çev. Hanifi Akın, (Ġstanbul: Ahsen Yayınları, 2005), s. 133. 
278 Gazzali, a. g. e. , s. 133. 
279 Gazzali, a. g. e. , s. 133. 
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cereyan etmesi O‟nun ilminde her hangi bir değiĢiklik veya yenilik oluĢturmaz. 

Ġnsanların ilmi ise, eĢya ve hadiselerin fiilen ortaya çıkmasından sonra oluĢur. Bu 

sebeple, onların bundan önceki durumları, sezmek, tahmin etmek ve beklemekten 

ibarettir.
280

 Dolayısıyla Gazzali, tanrısal bilginin ezeli ve değiĢmez olduğunu 

söylerken, insanın bilgisinin eĢyadan geldiğini söylemekle duyulardan ve tecrübeden 

edinilen bilgiyi kabul etmiĢ olmaktadır.
281

 

Bazı Ġslam mütefekkirlerine göre, Allah‟ın bilgisi bir varlığın var olmasında 

tek sebep değildir. Onlara göre bir varlığın var olması için onu var eden failin iradesi 

gereklidir. Bu nedenle Allah‟ın bilgisi bir varlığın olmasını ya da olmamasını 

zorunlu kılmamaktadır. Yani Allah‟ın bir Ģeyi bilmesi nesneyi zorunlu olarak var 

kılmaz.
282

 Gazzali bu düĢünceye paralel olarak âlemdeki her Ģeyin Allah‟ın iradesi 

ile yoktan yaratıldığını düĢünmektedir. Fakat ona göre filozoflar, âlemin Allah‟ın 

eseri olduğunu inkâr etmemekle birlikte, âlemin irade ile yaratıldığını 

düĢünmemektedirler. Bütünü yaratan Allah‟ın neticede fiilini bilmesi gerekir 

düĢüncesi ile âlemin zorunlu olarak yaratıldığını düĢünürler. Bunun neticesi olarak 

da GüneĢ, nasıl ıĢık vermemeyi yapamazsa, ateĢ ısıtmadan yapamazsa, Allah da 

kendi fiillerini zorunlu olarak yapar.
283

 Böyle bir düĢünce Gazzali‟ye göre, Allah‟ın 

iradesini yok saymak, O‟nun fiillerini zorunlu ilklere bağlamak ve Allah‟ın bilgisini 

de sınırlandırmak anlamına gelmektedir.  

Gazzali‟ye göre varlıklar, ıĢığın güneĢten otomatik olarak çıkması gibi Allah 

Teâlâ‟nın nurundan veya kudretinden O‟nun iradesi olmaksızın sudur ve zuhur 

tarikiyle ortaya çıksaydı, o zaman bütün Ģeylerin bir anda ve hepsinin aynı Ģekilde 

çıkması gerekirdi. Hâlbuki temelde aralarında benzerlik bulunmakla beraber her Ģey 

birbirinden çok farklıdır. Bu farkları tayin eden Allah Teâlâ‟nın iradesidir.
284

  

Dolayısıyla Allah Teâlâ‟nın irade sahibi ve irade ettiğini bilen bir zat olması, hem 

kendini hem de kendisi dıĢındaki varlıkları bildiğini göstermektedir. 

Gazzali‟ye göre filozoflar, âlemin iradi olarak değil zorunlulukla meydana 

geldiğini kabul etmelerinden dolayı, Allah‟ın âlemde bulunan varlıkları bildiğini 

kanıtlayamazlar. Ona göre filozoflar, Allah‟ın âlemi yaratmasının bir modeli olarak 

                                                
280 Gazzali, Parlayan Nurlar, çev. Abdulhalık Duran, (Ġstanbul: Hikmet NeĢriyat, 2006), s. 43-44. 
281 Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, (Ankara: 

MEB Yayınları, 2005), s. 253. 
282 Mehmet Baktır, „„Allah‟ın Fiili Sıfatlarında Zaman Sorunu‟‟, Kelam Araştırmaları 1: 2, (2003), s. 

97–98. 
283 Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı, çev. Bekir Sadak, (Ġstanbul: Ahsen Yayınları, 2002), s. 140.  
284 Gazzali, Parlayan Nurlar,  s. 39. 
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dile getirdikleri Sudur nazariyesinde bu sonucu büyük ölçüde kabul etmiĢ 

gözükmektedirler. Ona göre, Sudur nazariyesine iyimser bir gözle yaklaĢıldığında 

dahi, Allah‟ın bilgisi kendinden sudur eden ilk varlıkla yani ilk akılla sınırlı 

kalacaktır.
285

 Gazzali‟ye göre, Sudur nazariyesinin iĢleyiĢi zorunlu ilkelere bağlı 

olduğu için, Allah‟ın sonraki aĢamalardan haberdar olması pek mümkün 

gözükmemektedir.
286

 Gazzali, bu meseleyi basit bir kıyasla Ģöyle tahlil eder. Bir 

insan, dağın zirvesinden aĢağıya doğru bir taĢ yuvarladığında, iradeli fail olarak bu 

insanın bilgisi, dağın zirvesinden bir taĢı yuvarlamasıyla sınırlı kalacaktır. BaĢka bir 

deyiĢle zirveden vadiye doğru yuvarlanan bu taĢın, kime çarpacağını ve neye zarar 

vereceğini, insan bilemez. Bu çerçevede, Allah‟ın bilgisi, kendi zatı ve ilk akılla 

sınırlı kalırken, sıradan bir insan bile Allah‟ı, melekleri ve içinde yaĢadığı çevreyi 

bilmekle Allah‟tan daha bilgili olmuĢ olacaktır ki, Allah hakkında böyle bir düĢünce 

temelden tutarsızdır.
287

 Gazzali, Allah-âlem iliĢkisini Sudur teorisiyle açıklamaya 

çalıĢan filozofların görüĢlerini, Allah‟ın hem iradesini hem de bilgisini 

sınırlandırmasından dolayı sert bir Ģekilde eleĢtirmektedir.  

 Gazzali‟ye göre filozoflar, Allah‟ın cüz‟ileri bilemeyeceği konusunda hem 

fikirdirler. „„Allah ancak zatını bilir‟‟ diyenlerin yanı sıra, gayrini de bilir diyen Ġbn 

Sînâ, Allah‟ın varlıkları zaman içerisine girmeyen, geçmiĢ- Ģimdi-gelecek diye 

ayrılmayan, küllî bir bilgi ile bildiğini iddia etmiĢtir.
288

 Filozofların, Allah‟ın 

cüz‟iyyatı küllî bir bilgiyle bildiği iddiasının, O‟nun zatında çokluğun olmadığı 

düĢüncesine dayandırıldığının farkında olan Gazzali, onları kaçınmak istedikleri 

tehlikenin içine düĢmekle suçlar. Zira ona göre filozoflar, bu düĢünceleriyle Allah‟ın 

sonsuz sayıda küllîleri bildiğini kabul etmiĢ durumda kalacaklar ve böylece O‟nun 

bilgisine yine çokluk katmıĢ olacaklardır.
289

  

Gazzali, Ġbn Sînâ‟nın Allah‟ın cüz‟ileri küllî biçimde bildiği görüĢünü, 

gerçekte O‟nun cüz‟ileri bilmediğinin bir itirafı olarak değerlendirmiĢtir. Farabi ve 

Ġbn Sînâ gibi Sudur nazariyesini savunan filozofları köĢeye sıkıĢtırdığını bilen kıvrak 

zekalı düĢünüre göre, cüz‟iyyatın küllîyat içinde bilineceği iddiası kabul edilirse, 

Allah‟ın bilgisi, insanın ancak iki elli ve iki ayaklı olduğu; içlerinden kiminin inkarcı 

ve Müslüman, kiminin ise peygamber olduğu hususu ile sınırlı kalacaktır. Böyle bir 

                                                
285 Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 140. 
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anlayıĢ karĢısında insanın sorumluluğundan dolayısıyla hukuk ve ahlâkî 

yükümlülüğünden söz etmek imkânsız olacağı gibi dua ve ibadet de anlamını yitirir; 

ahiret hayatının yani ceza ve ödüllendirmenin neye göre yapılacağı hiçbir Ģekilde 

izah edilemez. Dolayısıyla „„Allah cüz‟iyyatı bilmez‟‟ demek dinî akideyi temelden 

sarsmaktır.
290

 

Gazzali‟ye göre, Allah Teâlâ küçük Ģeyleri bilmeseydi, büyük Ģeyleri de 

bilemez ve yaratamazdı. Bu Ģundandır ki, büyük Ģeyler küçük Ģeylerin terkipleridir. 

Bu itibarla, küçük Ģeyleri bilmeyen onları terkip ederek büyük Ģeyler oluĢturamaz. 

Allah Teâlâ‟nın ilim, kudret ve irade gibi sıfatları mahlûkların sıfatları gibi sınırlı 

değildir. Çünkü mahlûkların sıfatları sonradan ortaya çıkar ve sıfırdan baĢlayıp 

bünye ve Ģartlarının müsait olduğu ve Yaratıcı‟nın izin verdiği çizgiye kadar gelir. 

Yüce Yaratıcı‟nın sıfatları ise, O‟nun zatıyla birlikte mevcut olup her zaman kemal 

noktasında bulunur. O‟nun sıfatları bu özellikte olduğu için, büyük ve küçük Ģeylere 

nispet ve taallukları da aynıdır. Bu yüzden Allah Teâlâ büyük Ģeyleri bildiği gibi 

küçük Ģeyleri de bilir.
291

 

Filozofların iddiasına göre, Allah cüz‟ileri bilirse tağayyur gerekir. 

DeğiĢmede ilim bilinene (ma‟lum) tâbidir. Ma‟lûm değiĢince ilim de, onu bilen de 

değiĢmek zorundadır. Buna göre Allah cüz‟iyyatı bilseydi, O‟nun da değiĢmesi 

gerekirdi. Hâlbuki Allah‟ın değiĢmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah cüz‟iyyatı 

bilmez. Yani Allah yalnız varlık nizamını ve doğa kanunlarını yani, küllîleri bilir, tek 

tek olayları bilmez.
292

 

Gazzali bu iddialara Ģu Ģekilde cevap vermektedir: GüneĢ tutulmasındaki 

izafet değiĢmeleri, bilen zatta değiĢme meydana getirmez. Bir insan mekândaki 

yerini değiĢtirdiği ve sağdan sola geçtiği vakit değiĢen Ģey o insandır, yoksa ona dair 

olan bilgi değiĢmemektedir. Anları bilmek tagayyür gerektirmez. Mesela yarın 

birisinin geleceği hakkında bir bilgimiz bulunsa ve ertesi gün o kiĢi gelse, bu aynı 

bilgi ile onun Ģu anda geleceği bilinebilirdi. Eğer muhtelif Ģeyleri bilmek, ilimde 

farklılık gerektirir fikrinde ısrar edilirse, o takdirde Allah‟ın küllîleri bildiği de iddia 

edilmez. Zira küllîler de birbirinden farklı Ģeylerdir.
293

 Gazzali‟ye göre,  âlemi Allah 

yarattığından dolayı O, kendi zatını bildiği gibi âlemde tek tek varlıkları ve olayları 
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da bilir. Çünkü ilim, bilenin zatına izaffettir. Ġzafet değiĢse bile zat kendi halinde 

kalır.  

Gazzali bu düĢünceleriyle bir sonuca ulaĢırken, Allah‟ın ilminin özelliklerini 

de belirtmiĢ olur: O, bütün yerde, gökte, olan her Ģeyi bilir ve ilmi her Ģeyi kuĢatır; 

hatta zerrenin havadaki hareketini, karanlık gecede kara taĢ üzerinde kara karıncanın 

yürüyüĢünü, akla ve kalbe doğan Ģeyleri bilir. Bu biliĢ zatında değiĢme ve yer 

değiĢtirmeyle yenilenen bir ilimle değildir. O ezeli ve ebedi bir ilimle bilir.
294

 

Gazzali, Allah‟ın ilminin özelliklerini sayarken bu ilmin eĢyadan alınmadığını, onun 

eĢyadan önce mevcut olduğunu özellikle belirtir ve bunu anlatmak için Ģu misali 

verir: Kulun eĢya hakkındaki bilgisi eĢyadan alınmıĢtır. Bu, satranç oyununu ilk defa 

bulan kimse ile onu sonradan öğrenmek isteyen kimsenin durumuna benzer. Burada 

satrancı bulan, onun sahibidir. Satrancın varlığı ise, onu öğrenen kimsenin ilminin 

sebebidir. Böylece satrancı bulanın ilmi, öğrenenin ilminden öncedir, öteki de 

sonradır. Allah‟ın eĢyaya dair bilgisi de bunun gibi öncedir.
295

 

Sonuç olarak, irade ve yaratma sıfatıyla da iliĢkili olarak Allah, küçük büyük 

her Ģeyi ezelden ebede bilmektedir. Gazzali‟ye göre Allah‟ın bilgisi, zaman ve 

mekân Ģartlarından bağımsız, değiĢmez bir niteliktedir. Gazzali, Allah‟ın cüz‟i 

varlıkları ve olayları bütün ayrıntılarıyla bildiğini söyleyerek, O‟nun sadece küllîleri 

değil, fertleri de bildiğini ortaya koymaktadır. Ona göre Allah‟ın cüz‟ileri bilmediği 

meselesi sadece ilahî bilgiyi sınırlamakla kalmayıp, dinî ve ahlâkî hayatı da büsbütün 

anlamsız kılmaktadır. Dolayısıyla bir dinin müntesipleri tarafından yapılan 

ibadetlerin, dua ve niyazların bir anlamı olacaksa, Allah‟ın onlardan haberdar olduğu 

kabul edilmelidir. 
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                                  III. BÖLÜM 

 

 

         İBN RÜŞD‟E GÖRE TANRI‟NIN BİLGİSİ 

 

 

1. Tanrı‟nın İlminin Zamanla İlişkisi 

 

          1. a. Zamanın Tanımı 

 

         Ġnsanın en önemli özelliği olan düĢünme yetisi, kavramların zihinde teĢekkülü 

ile baĢlar. Önceleri basit kavramlar oluĢumuyla baĢlayan düĢünme, sonraları gittikçe 

daha karmaĢık ifadelere bürünmektedir. Ġnsan zihninde yer alan önemli 

kavramlardan biri de  „„zaman‟‟ kavramıdır. Çünkü insan, kendinde ve çevresinde 

olan değiĢme ve geliĢmelerin farkındadır ve bunları gözlemlemektedir. Bütün bunlar 

nasıl ve nerede olmaktadır? Bunların bir baĢlangıcı ve sonu var mıdır? Ġnsanın 

bulunduğu bu dünya, bu evren nasıl oluĢmuĢtur? Evrenin baĢlangıcı ve sonu var 

mıdır? BaĢlangıcı olması, insanı hareket, değiĢme ve bunların göstergesi olan zaman 

probleminin içine sürüklemez mi? Bu sorulara cevap arayan insan için zaman 

kavramı, üzerinde düĢünülmesi gereken önemli meselelerden biri haline gelmiĢtir.
296

 

Kısaca varlığı, evreni ve insanı anlamak için zamanı anlamak ve kavramak gerekir. 

Ġlkçağ filozoflarından Aristoteles‟e göre zaman, önce ile sonraya göre 

devinimin sayısıdır.
297

 Kindî‟ye göre zaman, âlemin varoluĢ süreci olup cisim ve 

hareketten bağımsız olarak mevcut değildir. Çünkü zaman hareketin sayısıdır. Cisim 

                                                
296 Kazım Sarıkavak, „„Ġhvanı Safa, Ġbn Sînâ ve Gazzali‟de Zaman AnlayıĢı‟‟, Felsefe Dünyası, sayı 

25, (1997), s. 52. 
297 Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, (Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005), s. 189-191. 
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varsa hareket, hareket varsa zaman vardır.
298

 Ġbn Sînâ‟ya göre zaman, değiĢen bir 

Ģeyin değiĢen bir Ģeye oranıdır. Ġbn Sînâ zaman kavramının, ancak hareketle birlikte 

tasavvur edilebileceğini, yani hareketin hissedilmediği bir yerde zamanın da 

hissedilemeyeceğini düĢünür. Dolayısıyla zaman hareketin ölçüsü durumundadır.
299

 

Görüldüğü gibi Aristoteles, Kindî ve Ġbn Sînâ‟nın zaman kavramına yönelik 

tanımları, zamanın hareketle iliĢkisi bağlamında büyük benzerlikler içindedir. 

Ġbn RüĢd‟e göre zaman kavramının doğrudan tanımlanması kolay olmadığı 

gibi, fiilî ve somut bir gerçekliği olmayan geçmiĢ ve gelecek kavramlarından yola 

çıkılarak da anlaĢılması kolay değildir. Dolayısıyla zaman kavramının 

anlaĢılabilmesi için benzetme yöntemine baĢvurulması gerekir. Bu yola 

baĢvurulduğunda ise onu sadece yer değiĢtirme hareketine benzetmek mümkün 

olmaktadır ki bu zamanın sadece yer değiĢtirme hareketi sayesinde kavranılabileceği 

anlamına gelmektedir. Bir baĢka söyleyiĢle hareket düĢünülmeksizin zamanın 

tasavvur edilmesi, imkânsız denecek kadar zordur. Çünkü mekân gibi zaman da 

yalnızca tabiatında hareket ve değiĢmenin bulunduğu varlıklar hakkında söz konusu 

edilebilir.
300

 Bu durumda gündeme gelen husus, zamanın hareketle olan iliĢkisinin 

yalnızca onun hareket vasıtasıyla kavranması Ģeklindeki bir epistemolojik iliĢki mi 

yoksa aynı zamanda ontolojik bir iliĢki mi olduğu sorusudur.
301

 

Ġbn RüĢd, hareket düĢünülmeksizin zamanının kolayca tasavvur edilememesi 

veya en azından ölçülememesinden yola çıkarak, zaman-hareket iliĢkisinin 

epistemolojik boyutunu belirlemiĢ olmaktadır. Buna karĢılık, duyular tarafından da 

algılanabildiği için, hareketin zaman olmadan da tasavvur edilebileceğine dikkat 

çeken Ġbn RüĢd,  idrak ve bilgi açısından hareketin zamana nispetle daha „„önce‟‟ 

olduğunu düĢünmektedir.
302

 Bununla birlikte zaman bilincinin oluĢması için 

hareketin varlığının mutlak bir zorunluluk taĢımadığını belirten Ġbn RüĢd, bu hususu 

Ģöyle bir örnekle açıklamaya çalıĢır: „„Yeryüzündeki bir mağarada bir grubun küçük 

yaĢlardan itibaren kapalı tutulduklarını düĢünecek olursak, bunların âlemdeki 

duyularla algılanan hiçbir hareketi algılamasalar da zamanı algıladıklarını kesinlikle 

                                                
298 Kindî, „„Ġlk Felsefe Üzerine‟‟,  çev. Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik 

Yayınları, 2006), s. 151. 
299 Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi, (Ġstanbul: Ensar NeĢriyat, 2006), s. 209. 
300 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, çev. Kemal IĢık, Mehmet Dağ, (Ġstanbul: Kırkambar Yayınları, 

1998), s. 71. 
301 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 71. 
302 Ġbn RüĢd, es-Semâ’u’t-tâbî’î, s. 48, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, (Ġstanbul: 

Klasik Yay. , 2006), s. 71. 
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söyleyebiliriz.‟‟
303

 Netice itibariyle zamanın hareketle olan iliĢkisi gerek ontolojik 

açıdan gerekse idrak açısından zorunlu bir iliĢki değildir. Ne var ki zaman ve hareket, 

karĢılıklı olarak biri diğerinin kolaylıkla kavranmasını ve miktarının belirlenmesini 

sağlayan iki kavram durumundadır.
304

 

Zamanı daha ziyade bir bilinç olayı Ģeklinde değerlendiren Ġbn RüĢd, söz 

gelimi dinî bir vecd ile kendinden geçen veya meĢgul olduğu iĢe kendini bütünüyle 

veren bir kimsenin, o sırada hem hareket hem de zaman bilincinden uzak olduğunu 

düĢünmektedir. Böyle bir kimsenin ya bilinçsiz geçirdiği süreden önceki ve sonraki 

zamanı birleĢtirmesi yahut da o süre zarfında geçip giden zaman diliminin çok kısa 

olduğuna inanmasına karĢılık, sabaha kadar uyuyamayan bir hasta gecenin çok uzun 

sürdüğünü düĢünecektir.
305

 Durum böyle olunca, geçmiĢ ve gelecek, özleri 

dolayısıyla var olan nesnelerden olmayıp, bunların, insan zihninin dıĢında ayrıca bir 

varlıkları da yoktur. Dolayısıyla bunlar, yalnızca insan zihninin meydana getirdiği 

Ģeylerdir. Hareket ortadan kalkınca, bu iliĢki ve karĢılaĢtırmanın da bir anlamı 

kalmaz.
306

 

Ġbn RüĢd‟e göre yer değiĢtirme hareketi bir süreç halinde gerçekleĢtiğinden, 

onun parçaları arasında öncelik-sonralık durumu söz konusu olmaktadır. Bu da 

hareketin sayılabileceği anlamına gelmektedir. Hareketin sayısını belirlemede 

zamanın bir ölçü iĢlevi gördüğünü, bu iliĢkide hareketin sayılan, zamanın da sayı 

konumunda olduğunu belirten Ġbn RüĢd, buradan yola çıkarak sayılan olmasa da 

sayının var olabileceği fikrine ulaĢmaktadır.
307

 Bu da gösteriyor ki hareketin 

epistemolojik önceliğine karĢılık zaman da harekete nispetle ontolojik önceliğe 

sahiptir.
308

 

Ġbn RüĢd, zamanın anlaĢılması için Ģöyle bir yöntem izlemektedir: Bir 

hareketi düĢündüğümüzde, onunla birlikte öncelik ve sonralığı da düĢünmüĢ oluruz. 

Önce ve sonra arasındaki uzantı, hareketi; hareket de bu uzantıyı ölçmektedir. Ona 

göre bu uzantının zorunlu olarak bir nicelik olması gerekir. Çünkü niceliği ölçen Ģey, 

zorunlu olarak bir niceliktir. Sonuç olarak Ġbn RüĢd, hareketi ölçen bu niceliğe 

zaman adını vermektedir.
309

    

                                                
303 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 96. 
304 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 72.  
305 Ġbn RüĢd, es-Semâ’u’t-tâbî’î, s. 46-47, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s.72. 
306 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 91. 
307 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s.96. 
308 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s.72. 
309 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 104-105. 
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Bu kavramsal izahtan sonra, zaman ile ilintili bazı kavramların anlamlarını 

burada belirtmemiz, Tanrı‟nın bilgisi ile ilgili ileride açıklayacağımız konular için 

bize yardımcı olacaktır.  

Sermed: Bir Ģeyin zamanın dıĢında ya da ötesinde olduğunu, zamana bağlı 

olmadığını, zaman ve koĢullara bağlı olarak değiĢmediğini; sonsuz, ölümsüz, ebedi 

ve ezeli olduğunu anlatan kavramdır.
310

   

Dehr: Sayı ve hesap altına girmeden önceki felek hareketlerinin ismidir.
311

  

Bazılarına göre sonsuz zaman (ebed-i mutlak) anlamında kullanıldığı gibi Arapça‟da 

bütün dünya müddetine de bu isim verilmektedir.
312

 

Süre: Zamanın belli bir bölümü, sınırlanmıĢ zaman ya da zaman parçası 

anlamına gelen süre,
313

 bütünlüğü içinde belli bir zaman parçası,
314

 bir olay ya da 

oluĢumun iki noktası arasında geçen zaman demektir. 

           An: GeçmiĢ zamanın sonu ve gelecek zamanın baĢı olarak Ģu anki durumu 

ifade eden ve bu özelliğiyle geçmiĢ ile geleceğin ortasında bulunan ve zamanın 

vehimde algılanabilen en küçük miktarıdır.
315

  

           Bu tanımlardan yola çıkarak varlıkların zamanla iliĢkisi göz önünde 

bulundurulduğunda, birinci derecede değiĢen bir Ģeyin değiĢen bir Ģeye oranına 

zaman; değiĢen bir Ģeyin değiĢmeyen bir Ģeye veya bunun aksi değiĢmeyen bir Ģeyin 

değiĢen bir Ģeye oranına dehr; üçüncü mertebede, değiĢmeyen bir Ģeyin değiĢmeyen 

bir Ģeye oranına da sermed adı verilir.
316

 

 

 

1. a. a. Zamanın Oluşumu 

 

         Aristoteles, zamanın ancak hareket sayesinde mevcut olduğunu, daima 

hareketle uyumlu bir Ģekilde cereyan ettiğini, önce ve sonra bağı bir miktar içinde 

olduğundan, bu bağın mekânda, miktarda ve harekette dolayısıyla zamanda da var 

                                                
310 Mehmet Vural, İslam Felsefesi Sözlüğü, (Ankara: Elis Yay. , 2003), s. 325. 
311 Mehmet Vural, a. g. e. , s. 100.  
312 Hayrani AltıntaĢ, “Dehriyye”,  İslam Ansiklopedisi, c. IX, (Ġstanbul, 1994), s. 107. 
313 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar, c. VI, (Ġstanbul, 1993), s. 182.  
314 M. Naci Bolay, Fârâbî ve İbn Sînâ’da Kavram Anlayışı, (Ġstanbul: MEB Yay. , 1990), s. 424–425. 
315 Gerard Gihamy, “An”, Mevsuatü Mustalahati’l-Felsefe inde’l-Arab, Mektebetü Lübnan, s. 121. 
316 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 

1974), s. 79. 
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olduğunu kabul etmektedir.
317

 Ona göre, bölünebilir bir Ģeyin var oluĢu, zarurî 

olarak, bütünlerin veya parçalarının bir kısmının varlığını gerektirir. Bu durumda 

zamanın kısımları da bir kısmı geçmiĢ ve bir kısmı gelecek olan Ģeylerdir. ĠĢte bu 

öncelik ve sonralığın peĢi sıralığı zamanı oluĢturmaktadır.
318

 

            Aynı Ģekilde Ġbn Sînâ‟ya göre de zamanın mahiyeti, bir öncelilik ve 

sonralılığı ihtiva etmektedir ve zaman, bu öncelik–sonralık iliĢkisinin ihtiva ettiği 

olma, oluĢma olaylarının ortaya koyduğu hareketin meydana gelmesiyle kendini 

gösterir. Dolayısıyla zamanın, özü itibariyle öncelik ve sonralıkla ilgisinin olduğu 

ortaya çıkar. Böylece zaman kendi özünde önceliğe ve sonralığa ayrılmıĢ olur.
319

 

ġayet zaman içinde bu iliĢki olmazsa zamandan da bahsedilemez. Çünkü zamandaki 

öncelik ve sonralık, hareket ve değiĢimle ilgilidir. Bu ayrılmıĢlıkta zaman öncelik ve 

sonralığıyla aynı anda iliĢkili değildir. Önce olma bakımından öncelik yok olduktan 

sonra ancak ve peĢi sıra olma bakımından sonralık vücuda gelir. Buna, zamanın 

oluĢumu denir. 

            Filozofumuz Ġbn RüĢd, zamanın oluĢumu meselesinde Aristoteles ve Ġbn 

Sînâ‟nın yaklaĢımlarına benzer açıklamalar yapmaktadır. Ona göre zamanın 

mahiyeti, hareketin ölçüsü, onun miktarı ve daha doğrusu onun niceliği olmasıdır. Bu 

ister istemez öncelik ve sonralığı içermektedir. Hareketin parçaları arasında söz 

konusu olan öncelik ve sonralık, zamana geçmiĢ ve gelecek olarak yansır. Bu durum 

ister istemez hareket ile zamanın parçalarını birbirinden ayıran Ģeyin ne olduğu 

meselesini ortaya çıkarmaktadır. Ġbn RüĢd‟e göre hem hareketin hem de zamanın 

parçalarını (öncelik-sonralık) birbirinden ayıran Ģey „„an‟‟ dan baĢkası değildir.
320

 

Ona göre, iki an arasında zaman bulunur.
321

 Sonuç olarak önceki an‟ın sonraki an‟ı 

izlemesi, zamanın oluĢumunu göstermektedir. 

  

 

 

 

 

                                                
317 Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, (Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005), s. 191. 
318 Aristoteles, Fizik, s. 183-191. 
319

 Ġbn Sînâ, en-Necat II, tahkik: Abdurrahman Umeyra, Daru‟l-Cil, (Beyrut, 1992), s. 74. 
320 Ġbn RüĢd, es-Semâ’u’t-tâbî’î, s. 48-49, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 72. 
321 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 94.  
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1. a. b. Zaman ve Cüzleri 

 

           Genel olarak dillerin gramer yapısında ve günlük hayatımızda kullanılan 

Ģekliyle zaman üç bölüme ayrılır.
322

 Bunlar geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek Ģeklinde 

adlandırılan zaman dilimleridir. Fakat bu üçlü ayırım, hem ontolojik hem de 

metafiziksel açıdan geçmiĢ ve gelecek olmak üzere iki Ģekilde ele alınmakta, Ģimdiki 

zaman ise müstakil bir zaman dilimi olarak kabul edilmemektedir. Bunun yerine 

ontolojide „„an‟‟ sözü geçmektedir. Fakat bu an var değildir, var olsa bile zaman 

değildir. Bunun için zamanın bölümü olmamaktadır.
323 

Zamanın bölümlerini ve zaman kavramını daha doğru bir Ģekilde 

anlayabilmek için, zaman-an iliĢkisini bilmek gerekir. Çünkü zaman problemi söz 

konusu olduğunda onun anlaĢılması ve izah edilmesinde en önemli kavramlardan biri 

„an‟dır. Aristoteles‟e göre an, geçmiĢ zamanın sonu gelecek zamanın ise baĢıdır. Bu 

durumu bir çember örneğiyle anlatmaya çalıĢan filozofa göre, çemberin, kendi içinde 

hem içbükey ve hem de dıĢbükey olması gibi, an da bir sürenin sonu ve aynı 

zamanda baĢka bir sürenin baĢıdır.
324

 GeçmiĢ ve gelecek zaman dilimlerini birbirine 

bağlamasıyla hem bağ hem de sınır olan an, zaman olmamakla birlikte zamandadır, 

yani zamanın bir ilineğidir.
325

 An, hareketteki öncenin sonu ve sonranın baĢı olarak 

kabul edilmezse bu durumda bir hareket olmayacağından zaman da olmamıĢ olur. 

Biz ise ancak önce ile sonrayı algıladığımızda “zaman geçti” deriz. Yani zaman, 

önce ile sonraya göre hareketin sayısıdır.
326

 Bu durumda an, hem zamana süreklilik 

veren ve hem de zamanın bilinip anlaĢılmasını sağlayan Ģeydir. Diğer bir ifadeyle, an 

olmazsa zaman, zaman olmazsa da an olmaz.
327

 

Kindî de Aristoteles gibi an‟ı, geçmiĢin sonu geleceğin baĢı olarak 

tanımlamaktadır. Ona göre geçmiĢi geleceğe bağlayan „„an‟‟ bir Ģeyse de sürekliliği 

olmadığından zamanın bir parçası veya ona ait bir birim sayılmaz.
328

 Dolayısıyla 

geçmiĢi geleceğe bağlayan an‟ın, somut bir varlığı yoktur.  

                                                
322 Hüseyin Atay, a. g. e. , s. 69.  
323 Hüseyin Atay, a. g. e. , s. 69.  
324 Aristoteles, Fizik, s. 207-208. 
325 Kazım Sarıkavak, „„Ġhvanı Safa, Ġbn Sînâ ve Gazzali‟de Zaman AnlayıĢı‟‟, Felsefe Dünyası, sayı 

25, (1997), s. 65. 
326 Aristoteles, Fizik, s.191. 
327 Aristoteles, Fizik, s.195. 
328 Kindî, „„BeĢ Terim Üzerine‟‟, çev. Mahmut Kaya, Kindî Felsefi Risaleler, (Ġstanbul: Klasik 

Yayınları, 2006), s. 285. 
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Ġbn Sînâ‟ya göre an, geometrik nokta gibi bir Ģeydir. An, geçmiĢ ile geleceğin 

kesiĢtiği noktadır. BitiĢik olan zamanı geçmiĢ ve geleceğe ayıran vehmi bir varlıktır, 

gerçekte yoktur. Eğer an, bilfiil var olsa, zamanın bitiĢik olmasına engel olur, çünkü 

geçmiĢ ile geleceğin arasına girer. Dolayısıyla an, geçmiĢ ile geleceğin arasını bölen 

bir Ģey değil, aksine geçmiĢi geleceğe bağlayan bir bağdır.
329

 

Ġbn RüĢd, zamanın an ile olan iliĢkisini Ģöyle açıklar: Hem hareketin hem de 

zamanın parçalarını birbirinden ayıran Ģey, an‟dır.
330

 An, geçmiĢ ve geleceğin ortak 

sınırı olarak tanımlandığında,
331

 zamanın Ģimdi diye isimlendirilen parçasının 

tamamen bir kabule dayanmakta olduğu sonucu çıkar. Bunun sonucu olarak hareket 

gibi zamanın da kesintisiz olduğu anlamı çıkmaktadır.
332

 Ġbn RüĢd, an‟ın zaman 

kavramı gibi açık bir Ģekilde kavranabilmesi için analojiye baĢvurulması gerektiğini 

belirtir. Ona göre, nokta nasıl bir çizgi parçasının baĢlangıç ve bitiĢinde yer alıyorsa, 

aynı Ģekilde bir zaman diliminin baĢlangıç ve bitiĢinde de „„an‟‟ bulunmaktadır. ġu 

farkla ki nokta, çizgide fiilî ve somut bir varlığa sahipken, an için aynı durum söz 

konusu değildir. En azından fiilen var olsa bile somut olarak gösterilemez. Nokta ile 

an‟ın karĢılaĢtırılmasında öne çıkan bir diğer husus da noktanın bir çizgi parçası için 

yalnızca son ya da baĢlangıç olabilmesine karĢılık, an‟ın, hem baĢlangıç hem de bitiĢ 

olması zorunluluğudur. Zira „„an‟‟ düĢünüldüğünde hem geçmiĢ hem de gelecek 

zamanın onunla birlikte tasavvuru kaçınılmazdır. Dolayısıyla „„an‟‟ın düz bir çizgiyi 

oluĢturan noktadan çok, bir çemberde yer alan noktaya benzetilmesi daha 

doğrudur.
333

 

Sonuç olarak insan, günlük kullanımda her ne kadar zamanın üç diliminden 

söz ediyorsa da ontolojik açıdan zamanın geçmiĢ ve gelecek olmak üzere iki cüz‟ü 

bulunmaktadır. Günlük kullanımda „„Ģimdi‟‟ diye söz edilen ama felsefî anlamda 

„„an‟‟ olarak kullanılan sözün, zaman kavramı içerisinde somut olarak varlığı yoktur. 

Dolayısıyla geçmiĢ ve gelecek arasında hem sınır hem de bağ vazifesi gören an, 

vehmi olarak zihinde bulunan bir kavramdır. 

            

        

 

                                                
329 Ġbn Sînâ, Tabiiyyat I, s.160. 
330 Ġbn RüĢd, es-Semâ’u’t-tâbî’î, s. 48-49, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, (Ġstanbul: 

Klasik Yay. , 2006), s. 72.  
331 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 94. 
332 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 73. 
333 Ġbn RüĢd, es-Semâ’u’t-tâbî’î, s. 51-52, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 73. 
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1. a. c. Zamanın Ezeliliği 

 

         Zamanla ilgili problemlerin içinde Ġslam filozoflarını en çok uğraĢtıran sorun, 

zamanın ezeli olup olmadığı meselesidir. Çünkü Ġslamî akideler açısından zamanın 

ezeli olması, Tanrı‟nın bilgisi ve yaratma fiili ile bağlantılı olarak düĢünüldüğünde, 

Ġslam filozoflarını içinden çıkılması zor bir sorunla karĢı karĢıya bırakmaktadır. 

Örneğin Tanrı, Ģu anda tanıdığımız ve bildiğimiz dünyayı ezeli olarak bütün 

ayrıntılarıyla biliyorsa, dünyanın da en azından fikrî planda ezeli olması gerekir. 

Böyle bir anlayıĢ önceden tespit ve tayin olunmuĢ bir gelecek fikrini, hatta bir 

determinizm ve kadercilik inancını da birlikte getirmektedir.  

           Zamanın sonsuzluğu meselesinde Aristoteles, zamanın sürekli yani sonsuz 

olduğu düĢüncesindedir. Aristoteles, „„zamanın bölünebilir bir Ģey‟‟ olduğunu 

düĢünmektedir.
334

 Yine o güç halinde olanın sonsuz, fiil halinde olanın sonlu 

olduğunu kabul etmektedir. Aristoteles‟e göre sonsuzca bölünebilme imkânına sahip 

miktarlar sonsuz olduğundan, zaman da miktar olduğu için sonsuzca bölünebilir ve 

dolayısıyla o da sonsuzdur.
335

 Bunun yanında zaman harekete bağlı olduğundan, 

hareketin sonsuz olması sebebiyle zaman da sonsuz ve ezelidir.
336

 Buradan da 

zamanın sonsuz olduğu yani yaratılmadığı anlamı çıkmaktadır. 

            Ġslam filozoflarından Ġbn Sînâ da zamanın ezeli olduğunu düĢünmektedir. 

Burada adı geçen zaman, dehr olmayıp dehrden sonra gelen bir kavramdır. Hareketin 

sayımı olan zamanın Ġbn Sînâ‟ya göre ezeliliğinin sebebi Ģudur: Eğer zaman, ezeli 

olmayıp da bir noktadan baĢlamıĢ olsa, zaman önceliği ve sonralığı içine alan kavram 

olduğundan, o baĢladığı noktanın bir öncesi ve bir sonrası bulunması gerekir. Bu 

öncelik ve sonralık zamanı meydana getirdiğinden, zamanın baĢladığı sanılan 

noktadan önce, öncelik bulunmaktadır, bu öncelik zaman kavramına girdiği için, 

zamanın baĢladığı noktadan önce de zamanın varlığı kabul edilmesi gerekir.
337

 Bu 

teselsül geriye doğru iĢletildiğinde zamanın baĢlangıcı tasavvur edilemez.  

Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟ya göre zamanın ezeli olmasının manası, Tanrı‟nın 

varlığına eĢit olarak O‟nun varlığı yanında bir de zamanın var olduğu anlamında 

değildir. Zamanın varlığının baĢlangıcı vardır, bu baĢlangıç Tanrı‟dır. Zamanın 

ezeliliği, ona zaman bakımından bir baĢlangıç düĢünülememesinden 

                                                
334 Aristoteles, Fizik, s. 183. 
335 Aristoteles, Fizik, s. 123. 
336 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (Ġzmir: Sosyal Yayınları, 1996), s. 476. 
337 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 80. 
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kaynaklanmaktadır. Fakat varlık yönünden düĢünüldüğünde onun baĢlangıcı ilk ve 

zorunlu olan Tanrı‟nın varlığında son bulmaktadır.
338

 Buna göre zamanı yaratan 

Tanrı, ancak zat yönünden zamandan öncedir.
339

 

Ġslam filozoflarından Gazzali‟ye göre zaman, âlemin hareketinin sonucudur. 

Gazzali hareket ve âlemi hâdis kabul ettiği için zamanın da hâdis olduğunu kabul 

etmektedir. Gazzali, zamanın sonradan olduğunu dolayısıyla onun âlemle birlikte 

yaratılmıĢ olduğunu düĢünmektedir.
340

 Âlemden önce zamanın var olduğunu 

düĢünmek ise vehmin bir tasarrufudur.
341

 Netice itibariyle Gazzali, hareketin ve ona 

bağlı olan zamanın sonsuzluğunu kabul etmemekte, hareket ve zamanın birbirine 

bağlı olduğunu, dolayısıyla hareketin var olmaya baĢladığı anda zamanın da var 

olmaya baĢladığını kabul etmektedir.                   

Zamanı âlemin hareketi ile baĢlatan Gazzali‟nin aksine Ġbn RüĢd, zamanın 

ezeli, kesintisiz ve sonsuz olduğunu düĢünür. Zamanın hareketle olan iliĢkisini Ġbn 

RüĢd Ģöyle yorumlamaktadır: Zamanın harekete bağlı olması, daha çok, sayının 

sayılan Ģeye bağlı olmasına benzer. Nasıl ki sayı sayılan Ģeyin belirlenmesiyle 

belirlenmediği ve çoğalmasıyla çoğalmadığı gibi, zamanla hareket arasındaki iliĢki 

de aynı biçimdedir. Buradan yola çıkarak sayılan olmasa da sayının var olması gibi, 

hareket olmaksızın da zamanın mevcut olabileceğini ileri sürmektedir.
342

 Böylece 

Ġbn RüĢd, Gazzali‟nin iddiasına cevap olarak, zamanın âlemle birlikte ortaya çıkma 

zorunluluğunun olmadığını ortaya koymaya çalıĢmaktadır. 

Ġbn RüĢd‟e göre, vuku bulan bir hareketle öncelik ve sonralığı tevehhüm 

etmek hareketin mahiyetinin gereğidir. Hareket ancak zaman içinde olabilir, bu Ģu 

demektir ki zaman hareketin baĢlangıcını içine almaktadır.
343

 Ġbn RüĢd, zamanın 

ezeliliğini zaman-an meselesinden yola çıkarak açıklamaktadır. O, zamanın çizgiye 

benzemeyeceğini, zira çizginin baĢlangıcını düĢünmenin mümkün olmasını, bu 

baĢlangıç noktasının baĢkasından sonra gelmediğini kavramanın mümkün olduğuna 

bağlar. An, ne geçmiĢle ne de gelecekle beraber bulunur, o geçmiĢten sonra ve 

gelecekten öncedir, bunun için, an geçmiĢin sonu gelmedikçe, gelecekten önce 

bulunamaz.
344

 Bundan dolayı hangi noktadan baĢlanırsa baĢlansın, an anıldığı zaman, 

                                                
338 Hüseyin Atay, a. g. e. , s. 81. 
339 Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi, s. 209. 
340 Cavid Sunar, İslam Felsefesi Dersleri, (Ankara, 1967), s. 127. 
341 Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 40. 
342 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 91. 
343 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 96-97. 
344 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 94. 
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ondan önce bir geçmiĢin bulunması, an‟ın özünün gerektirdiği bir anlamdır.
345

 

Böylece Ġbn RüĢd, Aristoteles ve Ġbn Sînâ‟nın görüĢüne uygun olarak zamanın kesik 

bir noktadan baĢlatılamayacağı fikrine katılmaktadır. Ona göre zamanın baĢlangıç 

noktasının tasavvur edilememesi her ne kadar zamanın ezeli olmasını gerekiyorsa da, 

zat bakımından zamanın baĢlangıcı Tanrı‟nın varlığıdır. 

 

 

          

1. b. İlahi Ön Bilgi ve Zaman İlişkisi 

 

         Tanrı‟nın her Ģeyi bilen, sonsuz bilgi sahibi bir varlık olduğunu kabul etmek, 

aynı zamanda O‟nun geçmiĢi, Ģimdiyi ve geleceği eksiksiz olarak bildiğini ve bu 

bilgide herhangi bir yanılma olamayacağını kabul etmiĢ olmak demektir. Eğer Tanrı, 

her Ģeyi eksiksiz olarak biliyor ve her Ģey bu bilgi doğrultusunda gerçekleĢiyorsa, 

insanın davranıĢlarını seçme ve gerçekleĢtirme hürriyeti nasıl izah edilecektir? 

           Ġslam filozoflarından Fârâbî‟ye göre bazıları problemi, Allah‟ın her Ģeyi nasıl 

ise öylece, yani vacibi vacip, mümkünü de mümkün olarak bildiğini söylemek 

suretiyle çözmeye çalıĢmaktadır. Ona göre bu çözüm, hem çok genel hem de „„Allah 

mümkünleri ancak gerçeklik kazanmalarından sonra bilir‟‟ kanaatini 

doğurmaktadır.
346

 

            Fârâbî‟ye göre problem, bizatihi vacip olan ile baĢka bir Ģeyin neticesi sonucu 

vacip olan arasında bir ayrım yaparak aĢılabilir. Ona göre gelecekle ilgili bir hüküm 

bu ikinci anlamda vacip olabildiği halde birinci anlamda söz konusu olamaz. 

SözgeliĢi, eğer biz, Zeyd‟in seyahate çıkacağı konusunda kesin bir bilgiye sahip isek,  

Zeyd kesinlikle seyahate çıkacak demektir; ama bu, Zeyd‟in yolculuğunun bizatihi 

vacip olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bizim bilgimiz, Zeyd‟in evde kalma 

kudretine sahip olmadığını göstermez. Ġlahî bilgiyi bu misalin ıĢığında düĢünecek 

olursak, Allah‟ın bizim gelecekte gerçeklik kazanacak olan fiillerimizi bilmesi, o 

fiillerdeki imkânı, dolayısıyla bizim hürriyetimizi ortadan kaldırmaz.
347

  

              Ġbn Sînâ‟nın meseleye bakıĢı biraz daha farklıdır. O, Tanrı‟nın cüz‟ileri 

„„küllî bir tarzda‟‟ bildiğini söylemekle, Tanrı‟nın bilgisini, bizimki gibi duyumlara 
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dayanmadığını ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Ona göre Tanrı‟nın bilgisi aklîdir, 

zamana tâbi değildir; dolayısıyla değiĢmezlik özelliğine sahiptir. Örneğin, ay 

tutulması hadisesinde Tanrı (geçmiĢ-Ģimdi-gelecek) bütün halleri tek bir bilgi ile 

değiĢmeden bilmektedir. Burada bilginin objesi değiĢtiği halde bilgi ve bilen hep 

aynı kalmaktadır.
348

 Fakat Ġbn Sînâ, hem Sudur nazariyesi ile her Ģeyi zorunlu olarak 

Ġlk Sebep‟e bağlıyor; dolayısıyla „„her Ģey değiĢmez ilahî bilginin zorunlu bir neticesi 

olarak ortaya çıkıyor‟‟ diyor; hem de felsefe eserlerinin birçok yerinde mükâfat ve 

mücâzâtın nefsin gayretlerine göre olduğunu söyleyerek insanı sorumlu tutuyor.
349

 

Ġbn Sînâ, böyle bir söylemle meselenin çözümünü, çözümsüzlükle baĢ baĢa 

bırakmaktadır.  

           Ġslam filozoflarından Ġbn RüĢd‟e göre, meselenin özü Ģöyle ifade edilebilir. 

Allah zamana tâbi herhangi bir cüz‟i varlığı ya da olayı, meydana geliĢinden önce, 

meydana geliĢi sırasında ve meydana geldikten sonra aynı Ģekilde ve aynı bilgiyle 

mi, yoksa ayrı ayrı bilgilerle mi bilmektedir? Ġbn RüĢd‟e göre, Allah‟ın cüz‟ileri her 

üç halde de aynı (kadim) bilgiyle bildiğinin kabul edilmesi „„gerçek bilgi, varlığın 

olduğu gibi bilinmesidir‟‟ anlayıĢıyla bağdaĢtırılamaz. Allah‟ın her üç halde de aynı 

bilgi ile bilmediği düĢünülürse, varlıkların değiĢmesine bağlı olarak ezeli bilginin de 

değiĢtiği sonucu çıkacaktır.
350

 

            Bu bağlamda kelamcıların „„Allah tek tek bütün varlıkları, onlar daha 

meydana gelmeden önce, hem meydana geldikleri esnada hem de sonrasında gerek 

zaman ve mekân gerek diğer nitelikleri itibariyle nasıllarsa öyle bilir‟‟ Ģeklindeki 

görüĢlerini ele alan Ġbn RüĢd, bu yaklaĢımın problemin çözümüne dair hiçbir katkı 

sağlamadığını ileri sürmektedir.
351

 Çünkü herhangi bir Ģeyin meydana geliĢi bir 

yokluktan varlığa geçiĢ olduğuna göre burada bir değiĢimin olmadığını söylemek 

mümkün değildir. 

           Aynı durumun GüneĢ tutulması örneğinde de olduğunu ileri süren Ġbn RüĢd, 

herhangi bir Ģeyin meydana geliĢi bir yokluktan varlığa geçiĢ olduğuna göre burada 

bir değiĢimin (tağayyur) olmadığı söylenemez. Çünkü GüneĢ‟in tutulması öncelik ve 

sonralığı içinde barındırdığından netice olarak zamanla iliĢkilidir. GüneĢ 
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tutulmasının üç durumu (geçmiĢ-Ģimdi-gelecek) ile ilgili olarak bilenin bilgisinde bir 

değiĢikliğin olmadığını söylemek mümkün değildir.  

Ġbn RüĢd, Gazzali‟nin Tehâfütül-felasife’de bilginin, bilenle bilinen 

arasındaki bir iliĢki (izafet) olduğu fikrinden hareketle ortaya koymuĢ olduğu 

yaklaĢımın, ikna edici olmadığını söylemektedir. Gazzali‟ye göre, izafi Ģeylerden 

birinin değiĢmesi diğerinin değiĢmesini gerektirmez. Aynı Ģekilde cüz‟i varlıklarda 

meydana gelen değiĢmeler de Allah‟ın bilgisinde herhangi bir değiĢmeyi 

gerektirmez. Gazzali‟nin bu düĢüncesini tutarsız bulan Ġbn RüĢd, burada izafetin 

değiĢtiğini, dolayısıyla izafete bağlı olarak bilginin de değiĢeceğini düĢünür.
352

 Ġbn 

RüĢd‟e göre, izafi Ģeylerden birinin değiĢmesi yeni bir bilgi oluĢturacağı için, 

Gazzali‟nin bu yaklaĢımı ikna edici değildir. 

Ġbn RüĢd‟e göre gerek bu problem ve gerekse bu meselenin çözümüne dair 

ortaya konulan bir takım görüĢler, ilahî bilgi ile beĢerî bilginin birbirinden tamamen 

ayrı tutulmasını gerekli kılarken, tam tersine ilahî bilginin beĢerî bilgi ile 

kıyaslanmasından ve benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. Ġbn RüĢd, böyle bir 

kıyaslamanın yanlıĢ olduğunu beĢerin konumundan hareketle Ģöyle açıklamaktadır: 

„„iki tür varlığın olduğu kesin kanıtlarıyla ortaya konmuĢtur. Bu iki tür varlıktan biri, 

tabiatında hareket bulunan varlıktır ki, bunun zamandan ayrılması mümkün değildir; 

öteki ise tabiatında hareket bulunmayan varlıktır ki, bu varlık öncesiz (ezeli) olup, 

zamanla nitelendirilemez. Tabiatında hareket bulunan varlık, duyular ve akılla 

bilinen, zamandan ayrılmayan bir varlıktır. Tabiatında hareket ve değiĢme 

bulunmayan varlık ise zamanla hiçbir Ģekilde iliĢkisi olmayan varlıktır.‟‟
353

 Ayrıca 

beĢerin bilgisi eĢyaya ve mevcuda bağlı olup zamanın içindedir. Tanrı‟nın bilgisi ise 

eĢyanın varlık sebebi olup zaman kategorisinden tamamen bağımsızdır. Dolayısıyla 

zamanda bulunan bir varlıkla zamanda bulunmayan varlığı birbiriyle karĢılaĢtırmak 

doğru değildir.
354

 Çünkü insanlar fertleri duyularıyla, küllîleri akıl yoluyla idrak eder. 

Ġnsan, idrakine sebep olan Ģey değiĢtikçe değiĢikliğe uğrar ve nesnelerin çokluğu, 

idraklerin çokluğu anlamına gelir. Allah‟ın ilminin bizimkine benzemesi muhaldir; 

çünkü bizim bilgimiz var olanların etkisiyle oluĢur. Oysa Allah‟ın ilmi onların 

sebebidir, birbirine benzetilmez.
355

 

                                                
352 Ġbn RüĢd, ed-Damime, s. 133. 
353 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 84-89. 
354 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 84-89. 
355 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 399.  



79 

 

               Konu ile ilgili olarak Kur‟an-ı Kerim‟de „„Hiçbir yaprak düĢmez ki Allah 

onu bilmiĢ olmasın. Ne yerin karanlıklarındaki bir tane, ne yaĢ ne de kuru bir Ģey 

yoktur ki Kitab-ı Mübin‟de onu açıkça bilmiĢ olmasın.‟‟
356

 ayetini Ġbn RüĢd, Ģöyle 

değerlendirmektedir: Allah bir Ģeyi olmadan önce, o Ģey olacaktır diye bilir. Olan bir 

Ģeyi de oldu diye bilir. Yok olan bir Ģeyi yok olduğu vakitte yok oldu diye bilir. 

Dolayısıyla dinin söylenmesine müsaade ettiği husus bundan ibarettir.
357

 Kısaca Ġbn 

RüĢd, ilahî bilginin öncelik ve sonralık ile nitelendirilmesinin hatalı olduğunu, Ġslam 

düĢüncesi açısından da temellendirmeye çalıĢmaktadır. 

Sonuç olarak Ġbn RüĢd‟e göre Tanrı‟nın bilgisi, ezeli, kadim ve değiĢmez bir 

niteliktedir. 
358

 Ayrıca Allah hakkında zamanın söz konusu edilemeyeceğini belirten 

Ġbn RüĢd, âlemin ise zamanda olduğunu, bu nedenle beĢerin bilgisini,  Tanrı‟nın 

bilgisi ile kıyaslamanın doğru olmayacağını düĢünür. Çünkü ilahî bilgi, varlıkların 

sebep ve illeti iken, beĢerî bilgi, varlıkların eseri ve malulüdür.
359

 Dolayısıyla 

zamanın içinde olan beĢerin bilgisine kıyasla, Tanrı‟nın bilgisini öncelik ve sonralık 

ile nitelendirmek, gaibi Ģahide kıyas etmektir, bu da hatalı bir yaklaĢımdır.  

 

          

2. Tanrı‟nın İlminin İrade ve Yaratma ile İlişkisi 

 

        2. a. İrade 

 

         Ġrade kelimesi lügatte talep etmek manasına gelen Arapça „„r-v-d‟‟ kökünden 

if‟al vezninde bir mastardır. Bu kök umumi olarak istemek, arzulamak, meyletmek, 

bakıp isteyerek en iyiyi seçmek, kastetmek gibi anlamlara gelir.
360

 Belli bir amaca 

yönelik etkinliğin öznesi, seçme ve karar verme yetisidir. Ġnsana eylemlerinde 

tümüyle egemen olma, onları denetleme gücü verdiği kabul edilen zihnin ya da ruhun 

bu yetisi, onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerdendir.
361
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Ġlk Ġslam filozoflarından Kindî‟ye göre irade, „„kendisiyle seçeneklerden 

birinin kastedildiği güçtür.‟‟
362

 Ġslam filozoflarından Fârâbî, insanî irade için söz 

konusu olan istek, Ģevk ve meyil anlamına gelen irade kavramını, Allah‟a izafe 

etmekten kaçınmıyorsa da onu açıklamamaktadır.
363

 Fârâbî, Tanrı‟ya nispet ettiği 

iradeyi açıklamamakla birlikte iradenin varlıklarla ilgisine değinir. Ona göre bir 

Ģeyin var olmasıyla, Tanrı‟nın iradesi aynı andadır. Aralarında zaman bakımından bir 

öncelik değil, zat bakımından bir öncelik bulunmaktadır.
364

  

Ġbn Sînâ‟ya göre Allah müriddir. Yani irade eder, iradelidir; fakat O‟nun 

irade etmesi insanın iradesinden farklıdır.
365

 O‟nun iradesi ne zat bakımından ne de 

anlamı bakımından ilimden baĢka bir Ģeydir, O‟nun ilmi iradesinin aynıdır.
366

 

Zorunlu Varlık‟ın mürid olmasının baĢka bir anlamı, kendisinden sadır olan 

varlıkların düzenini ve mükemmelliklerini en güzel bir Ģekilde bilmesidir.
367

  

Hem Fârâbî hem de Ġbn Sînâ,  insana izafe edilen irade kavramının, Zorunlu 

Varlık‟a izafe edilemeyeceği konusunda hemfikirdirler. Ġbn Sînâ Zorunlu Varlık‟a 

izafe edilen irade kavramı ile insana izafe edilen irade kavramı arasında Ģöyle bir 

ayrıma gitmektedir: Ġnsana atfedilen irade kavramı nasıl açıklanırsa açıklansın, 

içinde istek ve dilek barındırmaktadır. Bu dilek ve istek bir ihtiyacın eseridir. Ġhtiyaç 

ancak kendinde eksiklik bulunan bir varlığın niteliğidir. Ayrıca irade ile hareket eden 

herkes mutlaka bir maksat gözetmektedir. Hâlbuki yetkin ve kâmil olan Zorunlu 

Varlık hakkında böyle bir niteliğin düĢünülmesi imkânsızdır. Ġbn Sînâ‟nın karĢı 

çıktığı diğer bir durum ise, iradenin değiĢmeyi içermesidir. YenileĢen ve yeni 

meydana gelen Ģeyleri iradeye bağlamak Zorunlu Varlık‟a değiĢmeyi izafe etmek 

demektir.
368

 Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟ya göre, insana izafe edilen irade kavramının içinde 

eksiklikler bulunmaktadır. BeĢerî niteliklerin Tanrı‟ya izafe edilmesi, her türlü 

noksanlıktan münezzeh olan Tanrı‟nın, beĢerî sınırlılıklar ile nitelendirilmesi 

anlamına gelir ki bu durum, Tanrı ile bizim aramızda bir fark olmadığı sonucunu 

                                                
362 Kindî, „„Tarifler Üzerine‟‟ , çev. Mahmut Kaya, Felsefi Risaleler,  (Ġstanbul: Klasik Yayınları, 

2006), s. 188. 
363 Fârâbî, el-Siyase el-Medeniye, s.72, Ayrıca bkz. Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre 

Yaratma, (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974), s. 56. 
364 Fârâbî, Fusus, s. 81, Ayrıca bkz. Hüseyin Atay, a. g. e. , s. 56. 
365 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Metafizik II, s.112.  
366 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Metafizik II, s.113, Ayrıca bkz. Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre 

Yaratma, s. 58. 
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(Ankara: Kitabiyat,  2004), s. 54. 
368 Ġbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, s. 145. 



81 

 

doğurur. Dolayısıyla filozoflar, beĢerî iradeyi Zorunlu Varlık‟tan soyutlarken, 

Zorunlu Varlık‟ı beĢerî noksanlıklardan tenzih etme gayesi gütmektedirler. 

Gazzali‟ye göre Allah, kendi fiillerinin irade edicisidir; iradesinden sadır olan 

her fiilin,  yine iradesinden baĢka kaynağı ve dayanağı yoktur. Allah‟ın iradesi, diğer 

sıfatlar gibi zatı ile kaimdir. Allah olacak olan her Ģeyin kendisi için belirlenen 

zamanda olmasını ezelde irade buyurmuĢtur. Bunun sonucu olarak da her Ģey, bu 

ezeli irade doğrultusunda ne bir saniye önce ne de bir saniye sonra olmamak Ģartıyla, 

kendileri için belirlenmiĢ zamanlarda gerçekleĢir. Bütün bunları yaparken de Allah 

Teâlâ için düĢünme ve zaman harcama söz konusu değildir.
369

 

Ġslam düĢünce tarihi gözden geçirildiğinde Sudur nazariyesini kabul eden 

Fârâbî ve Ġbn Sînâ gibi filozoflar,  irade sıfatı üzerinde durmayı fazla gerekli 

görmemiĢlerdir. BaĢta Gazzali olmak üzere birçok Ġslam düĢünürü, Tanrı‟nın 

iradesini ortadan kaldırmakla felasifenin bu tutumunu eleĢtirmektedir. Örneğin 

felasifenin irade sıfatına yer vermeyiĢinin nedenlerini Gazzali Tehâfütül-felasife adlı 

eserinde Ģöyle açıklamaktadır: Tanrı‟nın ilmi, onlara göre, objesini hemen var kılan 

bir bilgidir. BaĢka bir anlamda Tanrı‟nın bilmesi aynı zamanda yaratması demektir. 

Bu durumda, ayrıca bir irade ve kudret sıfatına gerek yoktur.
370

 Hâlbuki Gazzali‟ye 

göre, Allah‟ın yaratması, iradesiyle olduğundan yaptıklarını ve yarattıklarını bilir. 

ĠĢte bu yüzden, öncelikle yaratılıĢı kadim bir irade ve bilgi öncelemektedir. 

Gazzâlî‟ye göre kadîm olan bu iradenin belli bir vakitte taalluk etmesi muhal bir 

durum değildir. Ezelde takdir edilen her Ģey zamanı geldiğinde varlık sahasına 

çıkmaktadır. O yaptıklarını bir zorlama ve zorunluluk olmaksızın, dileyerek ve razı 

olarak yapar. Ġradenin temel özelliği de zaten budur. Eğer bu tercih gücü ve rıza 

olmasa, bir Ģeyin yaratıldığını söylemenin bir anlamı olmaz. Aksi halde fiilî olarak 

var olan her Ģey bir zorunluluk içerisinde var olmuĢ olur.
371

 Netice itibariyle Gazzali, 

Tanrı‟da ilmin ayrı, kudretin ayrı, iradenin ise daha ayrı bir Ģey olduğunu 

düĢünmektedir. 

                                                
369 Gazzali, İhyâ’u Ulûm’id-Dîn, çev. Ali Arslan, c. I, 1992, s. 293, Gazzali, el-İktisad  fi’l-İ’tikâd, 

çev. Hanifi Akın, (Ġstanbul: Ahsen Yay. , 2005), s. 142. 
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371 Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 66, Ayrıca bkz. Cevdet Kılıç, İslam Felsefesinde Varlık 

Mertebeleri, (Elazığ, 2009), s. 121. 
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Ġbn RüĢd‟e göre Allah, „„irade sıfatı‟‟ ile muttasıftır. Çünkü âlim olan failden 

bir Ģeyin meydana gelmesi için, o failin o Ģeyi irade etmiĢ olması gerekir.
372

 Ġbn 

RüĢd‟e göre nasıl ki insan, âlemde mevcut olan dört mevsimin, gecenin, gündüzün, 

yağmurun, suların, rüzgârın ve benzeri varlıkların düzeninden hareketle,  bütün bu 

düzenin tesadüf sonucu olmayacağını bilirse, aynı Ģekilde bu düzenin böyle olmasını 

irade eden bir irade sahibi olması gerektiğini de bilir.
373

  

Ġbn RüĢd‟e göre irade, ilim ve yaratma sıfatıyla yakından iliĢkilidir. Çünkü 

bilen bir failin herhangi bir Ģeyi yapması için onu yapacak kudretin yanında bir de 

irade sahibi olması Ģarttır. Fakat Allah‟ın iradesini insanların iradesine benzeterek 

değerlendirmek ve meseleye  „„Allah sonradan olan (hâdis) Ģeyleri kadîm bir iradeyle 

irade eder‟‟
374

 Ģeklinde yaklaĢmak doğru değildir. Ona göre uygun olan „„Allah bir 

Ģeyin olmasını o Ģey vaki olacağı zaman irade eder, henüz vakti gelmediği için de 

irade etmez‟‟
375

 denilmesidir. Ġbn RüĢd‟e göre, Allah‟ın fiili insan iradesinde bulunan 

eksikliklerden uzak iradî bir fiildir. Ona göre, yüce Allah‟ta nedenli bir sıfatın 

bulunması imkânsızdır. Dolayısıyla iradenin, bilgiye bağlı olarak, fiilin çıkmasından 

baĢka bir anlamı yoktur. Ona göre Yüce Allah‟ta iki zıt Ģeyin bilgisi de mevcuttur. 

O‟nun bu iki zıttan birini yapması, O‟nda baĢka bir sıfatın varlığını gösterir ki bu 

sıfata da irade adı verilir.
376

 

Ġbn RüĢd‟e göre filozoflar, iradeyi Yüce Allah‟tan kaldırmadıkları gibi,  

beĢerî iradeyi de O‟na isnat etmezler. BeĢerî iradenin anlamı harekete yönelten 

istektir. Bu istek canlılarda ve insanda özlerindeki eksikliği tamamlamak için 

bulunur. Yüce Allah‟ta ise, özündeki bir eksiklikten dolayı ya kendinde ya da 

baĢkasında hareket ve fiilin nedeni olabilecek bir isteğin bulunması imkânsızdır. O 

halde nasıl olur da bir irade ve isteğin fiilden önce, fiilin olduğu anda ve fiilden 

sonra, kendisine hiçbir değiĢiklik iliĢmeden aynı durumda bulunması düĢünülebilir? 

Filozoflara göre, Ġlk Ġlke‟deki iradenin anlamı, O‟nun fiilinin bilgiden 

kaynaklanmasından baĢka bir Ģey değildir. Bilgi ise iki zıt Ģeyi bilme anlamına 

geldiği için, ondan, bu iki zıt Ģeyden her birinin çıkması mümkündür.  Dolayısıyla 

filozoflar, O‟nun dilediğinin, varlıklarda, bilgisine uygun olarak meydana geldiğini 

ve kudretini de insanlarda olduğu gibi, dileğinin gerisinde kalmadığını ileri 

                                                
372 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 177. 
373 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 215. 
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83 

 

sürmüĢlerdir.
377

 Görüldüğü gibi Ġbn RüĢd,  filozofların Allah‟tan iradeyi kaldırdığı 

gibi bir düĢünceye katılmamaktadır. Aksine Ġbn RüĢd‟e göre filozoflar, Tanrı‟nın 

zorunlu olarak bilgili ve bilgisinden dolayı da irade sahibi olduğunu 

düĢünmektedirler.
378

 

           Ġbn RüĢd‟e göre kelamcılar âlemi, insanın iradesi, bilgisi ve kudreti sayesinde 

meydana gelen sanat eserine benzetmiĢlerdir. Ona göre benzetmeye dayalı bu 

görüĢler, ne kadar doyurucu görünse de gerçek bir araĢtırmaya tâbi tutulduğunda, 

bunların sağlam olmadıkları ortaya çıkar. Çünkü var olup yok olucu varlığın tabiatı 

ile Tanrı‟nın tabiatı arasında aĢılamayacak bir uzaklık mevcuttur.
379

 Nitekim 

insandaki irade, irade edilen Ģeyin eseridir. Hâlbuki Yüce Allah‟ta nedenli bir sıfatın 

bulunması imkânsızdır. Dolayısıyla beĢerin iradesine kıyasla Tanrı‟nın iradesini 

açıklamak, görüneni görünmeyene kıyas etmektir ki görünenden yola çıkarak 

görünmeyeni açıklamak mümkün değildir. 

Sonuç olarak irade kavramı Allah‟ın iradesi ve beĢerin iradesi olmak üzere iki 

kısma ayrılmaktadır. Filozoflar Tanrı‟nın iradesini, beĢerin iradesine 

benzetilemeyeceği konusunda hemfikirdirler. Filozoflara göre Tanrı‟nın iradesi, 

insan iradesine benzetilecek olursa, Tanrı‟nın kâmil olan vasıflarında eksiklik, 

zatında değiĢmeyi akla getirecektir. Filozoflara göre Tanrı‟nın bilgisi, objesini hemen 

var kılan bir bilgidir. Dolayısıyla O‟nun bilgisi aynı zamanda irade etmesi ve 

yaratması demektir.  

Ġbn RüĢd de beĢerî iradeyi Tanrı‟dan soyutlamaktadır. Ona göre Tanrı, en 

yetkindir.
380

 Fakat yetkin olmakla irade etmek arasında ters orantılı bir iliĢki vardır. 

Yetkinliğin en son aĢamasında bulunan Tanrı için, beĢerî acziyetin bir ifadesi olan 

isteme fiilini izafe etmek, mantıksal olarak imkânsızdır.
381

 Dolayısıyla Ġbn RüĢd 

beĢerî iradeyi Tanrı‟dan soyutlarken, Tanrı‟yı noksan sıfatlardan tenzih etme gayesi 

gütmektedir. Ġbn RüĢd‟e göre Tanrı‟nın iradeli olmasının kanıtı, iki zıt Ģeyi 

bilmesidir. Eğer O‟ yalnız bilgili olması dolayısıyla fail olsaydı, iki zıt iĢi birlikte 

yapardı ki böyle bir Ģey imkânsızdır. O halde O‟nun iki zıttan birini seçmek suretiyle 

yapması gerekir.
382

 Bu durum iradenin, bilgi ve yaratma sıfatıyla yakından iliĢkili 
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olduğunu göstermektedir. Çünkü fiillerin faile nispet edilmesi, failin de yaptığı fiili 

bilmesi, onun üzerinde Ģuurlu bir tasarrufta bulunmasını gerektirmektedir.
383

 

        

 

            2. b. Yaratma 

 

            Yaratmayı, Allah‟ın âlemdeki her Ģeyi var etmesi Ģeklinde tanımlayacak 

olursak, yaratan ile yaratılan arasındaki iliĢkiyi, Tanrı-âlem münasebeti içerisinde 

değerlendirmek gerekir. Tanrı-âlem münasebetini değerlendirmeden önce yaratma ile 

ilgili kullanılan kavramlara bakmamız, meseleyi daha anlaĢılır kılacaktır.        

Ġslam düĢüncesinde yaratma olarak tercüme edilen „„halk‟‟ kelimesi sözlükte  

“meydana getirmek, ortaya çıkarmak, imal etmek, sebep olmak, ölçüp biçmek, 

tahmin etmek, takdir etmek, bir nesneyi bir nesneye göre ölçerek kesip dikmek, 

ayarlayıp yapmak, örneksiz olarak meydana getirmek ve bir örneğe benzeterek 

yapmak” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
384

 

“Yaratma” (halk) kelimesi, Kur‟an-ı Kerim‟de de farklı anlamlarda 

kullanılmaktadır. Kur‟an-ı Kerim‟de „„halk‟‟ kelimesi  „„Gökleri, yeri ve bunların 

arasındakileri altı günde yaratan… Allah‟tır”
385

 Ģeklinde geçtiği gibi “O, göklerin ve 

yerin eĢsiz-örneksiz yaratıcısıdır”
386

  Ģeklinde de geçmektedir. Bu ayetlere bakarak  

„„halk‟‟ kelimesinin, örneksiz ve benzersiz yaratma anlamına geldiği ifade edilmekle 

birlikte tefsir kitaplarında yoktan yaratma gibi anlamlarda da açıklanmaktadır.
387

 

Kur‟an-ı Kerim‟de geçen “Allah insanı, piĢmiĢ çamura benzeyen bir 

balçıktan yarattı”
388

 ve “O, insanı bir kan pıhtısından yarattı”
389

 ayetlerini 

müfessirler, var olan bir Ģeyden veya bir ana maddeden baĢka bir Ģey meydana 

getirme anlamında ifade etmektedirler. “Yaratanların en güzeli olan Allah pek 
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yücedir”
390

 ayetini ise müfessirler, ölçüp biçmek, Ģekillendirmek ve takdir etmek gibi 

anlamlarda kullanmaktadırlar.
391

 

Görüldüğü gibi gerek sözlüklerde gerek Kur‟an-ı Kerim‟de yaratma (halk) 

kelimesi tek bir anlamda değil, örneksiz ve benzersiz yaratma, var olan bir Ģeyden 

varlık alanına çıkma, ya da bir Ģeyi güzelce ölçüp biçmek, takdir etmek gibi değiĢik 

anlamlarda kullanılmaktadır. 

Ġslam düĢünürlerinin var oluĢu açıklarken kullanmıĢ oldukları diğer bir 

kavram ise (ibda„) kelimesidir. Ġbda„ sözlükte, örneksiz bir nesne meydana getirmek, 

yapılmamıĢ, bilinmeyen bir nesne meydana koymak, var etmek gibi anlamlarda 

kullanılmaktadır.
392

 Felsefî bir kavram olarak (ibda„), “Ģey olmayandan bir Ģeyin 

vasıta olmaksızın te‟sisi, numune ve emsalsiz bir nesne ihtira‟ eylemek, zaman, 

hareket ve madde açısından bir ara güç ya da varlık olmadan mutlak hiçlikten veya 

yokluktan yaratma eylemi” olarak tanımlanmaktadır.
393

 

Kur‟an-ı Kerim‟e baktığımızda orada ibda„ kelimesinin kullanılmamıĢ 

olduğunu, ancak aynı kökten gelen bedi„ kelimesinin iki ayette
394

  „„göklerin ve yerin 

yaratıcısı‟‟ (bedi„) anlamında Allah‟a isnat edilmiĢ olduğunu görüyoruz. Bu 

ayetlerde geçen bedi„ kelimesi, tefsirlerde, hem kendinden önce örnek olacak ve 

benzerlik ifade edecek kanun, Ģekil, numune denecek hiçbir Ģey yokken, eĢsiz ve 

benzersiz olarak meydana getiren, hem de öncesinde herhangi bir madde olmadan 

maddesiz olarak yoktan yaratan anlamında açıklanmıĢtır.
395

 Bu duruma göre Kur‟an-

ı Kerim‟de geçen (bedi„) kelimesini müfessirler,  herhangi bir örneği, modeli, eĢi ve 

benzeri olmaksızın var eden; diğeri ise hiçten, hiçbir Ģeysiz veya yoktan yaratma gibi 

anlamlarda kullanmaktadırlar.
396

  

Ġslam filozoflarından Fârâbî, yaratma anlamına gelen halk kelimesini az da 

olsa kullanmasına rağmen, anlamına ayrıca değinmemektedir. Bununla birlikte ibda„ 
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kelimesini kullandığında onun anlamını, varlığı kendiliğinden olmayan bir nesnenin 

varlığının devamlılığının sağlanması Ģeklinde açıklamaktadır.
397

  

Ġbn Sînâ, yaratmayı ifade eden „„halk‟‟ kelimesinin iki anlamını vermektedir. 

Bunlardan biri, en geniĢ anlamıyla Kur‟an-ı Kerim‟in kullandığı „„halk‟‟ ifadesidir. 

Halk, önce, ne olursa olsun varlık kazandırmayı ifade ederken; diğeri, madde ve 

Ģekilden fiile ulaĢan bir varlığa varlık kazandırmayı ifade eder.
398

 Ġbn Sînâ, yaratma 

anlamına gelen ibda„ kelimesinin de iki anlamını vermektedir. Birincisi bir Ģeyin 

herhangi bir Ģey ve aracı olmaksızın gerçekleĢtirilmesidir. Ġkincisi aracı olmaksızın 

varlığını sebepten alan Ģeydir.
399

 

Netice olarak Kur‟an-ı Kerim‟de „„yok‟‟ ya da „„yoktan yaratma‟‟ kavramları 

doğrudan geçmemektedir. Fakat Allah‟ın fiilleri olarak kabul edilip yorumlanan 

„„halk‟‟, „„ibda‟‟, „„inĢa‟‟, „„ihdas‟‟, „„fatr‟‟, „„icad‟‟… gibi kavramların lügat 

(etimolojik) anlamlarının tahlili ile „„yoktan yaratma‟‟ düĢüncesi Ġslam dininde 

ortaya çıkmaktadır.
400

 Yoktan yaratma meselesine daha sonra değinileceği için, 

yaratmanın ilahî bilgi ile iliĢkisini yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ele 

alabiliriz. 

Ġslam filozoflarına göre Tanrı‟nın bilgisi, yaratma sıfatı ile yakından 

iliĢkilidir. Fakat Tanrı‟nın yaratma sıfatını diğer nitelikleri ile birlikte 

değerlendirdiğimizde bir takım problemlerle karĢı karĢıya kalmaktayız. Örneğin 

Tanrı‟nın yaratma sıfatı, mutlak ve değiĢmez olduğu kabul edilirse, yaratma fiili ve 

bu fiilin sonucu olan yaratılmıĢ varlıklar için bir baĢlangıç düĢünmek mümkün 

olmayacaktır. Çünkü böyle bir durumda, yaratma fiili için bir baĢlangıç düĢünmek, 

yaratıcı gücün kullanılmadığı bir anı akla getirecektir. Daha önce kullanılmayan 

yaratıcı gücün belli bir anda kullanılmaya baĢlanması, mutlak ve değiĢmez olduğu 

söylenen yaratıcı güç ile bağdaĢtırılamayacak bir husustur. 

Filozoflar bu meseleyi, Tanrı-âlem iliĢkisi çerçevesinde çözmeye çalıĢırlar. 

Fârâbî‟ye göre, Tanrı ile âlem arasındaki iliĢki, zorunlu bir iliĢkidir. Âlemin 

zorunluluğunun nedeni kendisi değil, Tanrı‟dır. Çünkü Tanrı, yetkin sıfatların öznesi 

olarak yaratmak zorundadır. Bu açıdan, Tanrı‟yı, yaratma fiilinden alıkoyacak ne 

                                                
397 Fârâbî, Uyûnü’l-Mesâ’il, çev. Mahmut Kaya,  İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, (Ġstanbul: 

Klasik Yay. , 2003), s. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
398 Ġbn Sînâ, Tis‘u Resa’il, (Mısır, 1908), s. 102, Ayrıca bkz. Hayrani AltıntaĢ, İbn Sînâ Metafiziği, 

(Ankara: Elis Yayınları, 2008), s. 117. 
399 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Metafizik II, s.12, Ġbn Sînâ,  Kitabu’l-Hudud, s. 101. 
400 Hüseyin Aydın, İlim Felsefe ve Din Açısından Yaratılış ve Gayecilik, (Ankara: DĠB Yay. , 2004),  

s. 69. 
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dâhili ne de harici bir neden yoktur. Fârâbî bu açıdan Tanrı‟yı, cömert ve adil olarak 

nitelendirmekte ve âlemin varlığını, temelde O‟nun özüyle aynı olan cömertliğinden 

ve yetkinliğinden kaynaklanan tabiî bir etkinliğe dayandırmaktadır. Bu tabiî etkinlik 

Fârâbî‟nin ifadesiyle, kendi mükemmel varlığını, yine kendi mükemmel zatıyla 

bilmesidir.
401

 Tanrı‟nın yaratma etkinliğinin, bilme etkinliği ile özdeĢleĢtirilmesi, 

gayri maddi bir töz olması bakımından akıl olmasıyla iliĢkilidir. Tanrısal öz, ezeli ve 

ebedi olarak kendi özünü bilir. DüĢünme, bu durumda, objesini hemen var eden bir 

yaratma etkinliğidir. Tanrı ezeli olarak kendini düĢündüğünde ve düĢünme de 

yaratma anlamına geldiğine göre, âlem ezeli olarak vardır ve zorunludur. Buna göre, 

Tanrı‟nın varlığı ne kadar zorunluysa, kendini düĢünmesi, bilmesi ve dolayısıyla 

evreni yaratması da o kadar zorunludur.
402

 

Aynı Ģekilde Ġbn Sînâ‟nın felsefî sisteminde Tanrı, her türlü madde ve 

arazdan soyutlanmıĢ olarak, akıl, âkil ve mâkul‟dür.
403

 Vacibu‟l-Vucud olarak bilgisi 

iradesinden farklı bir yapıya sahip değildir ve O‟nun bilgisi denilince iradesinden 

ayrı bir Ģey anlaĢılmaz.
404

 BaĢka bir anlamda Tanrı‟nın düĢünmesi aynı zamanda 

yaratması demektir.  

Görüldüğü gibi hem Fârâbî hem de Ġbn Sînâ‟ya göre Tanrı‟nın bilgisi, 

objesini hemen var kılan bir bilgidir. BaĢka bir anlamda Tanrı‟nın bilmesi, yaratması 

demektir. Tanrı‟nın bilgisiyle yaratması aynı andadır, biri diğerinden zaman 

bakımından sonra değil, aradaki öncelik sadece zat bakımındandır.  

Gazzali‟ye göre böyle bir düĢünce, âlemin, Tanrı‟nın bilgisinin tabiî bir 

sonucu olarak meydana gelmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu da Tanrı‟nın 

iradesinin yok sayılması demektir. Bu konuda Gazzali‟nin görüĢü ise Ģöyledir: Bir 

Ģeyi bilmek ayrı, gücün taalluku ayrı, irade ise daha ayrı bir Ģeydir. Tanrı‟nın 

ilmindeki Ģeye önce irade taalluk eder, sonra da kudret taalluk eder ve o Ģey olur.
405

  

Ġbn RüĢd‟e göre, var olan bütün canlılar, mevcut olan bitkiler, semalar ve 

diğer mevcudatın tamamı yaratılmıĢtır. Yaratılan her Ģeyin, bir yaratıcısı vardır. 

Bütün bu yaratılanlar, irade sahibi bir fail tarafından var edilmiĢtir. Varlıkların iradî 

olarak yaratılması, bunların tesadüf sonucu gerçekleĢmediğini göstermektedir. 

                                                
401 Fârâbî,  Uyûnu’l-Mesâ’il, çev. Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, (Ġstanbul: 

Klasik Yay. , 20039, s. 119, Ayrıca bkz. YaĢar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, (Ġstanbul: Ġz 

Yayıncılık, 2008), s. 54. 
402 YaĢar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s. 55. 
403 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Metafizik II, s. 102. 
404 Ġbn Sînâ, en-Necat, s. 250, Metafizik II, s. 367,  Ayrıca bkz. Hayrani AltıntaĢ, İbn Sînâ Metafiziği, 

(Ankara: Elis Yayınları, 2008), s. 82. 
405 Gazzali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 136, Ayrıca bkz. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 151.  
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Tertip, nizam ve sonuçları sebeplere dayandırmak, bu fiillerin bilgi ve hikmetten 

çıktığının bir delilidir.
406

 

Ġbn RüĢd‟e göre, yaratma fiilinin ezeli bir irade ile iliĢkilendirilmesi de 

hatalıdır. Kelamcılar, „„hâdis Ģeylerle kâim olan hâdistir‟‟, prensibinden hareket 

ederek, Allah‟ın, muhdes olan varlıkları kadim iradesi ile irade ettiğini 

düĢünmektedirler.  Ġbn RüĢd ise „„Olmasını irade ettiğimiz bir Ģeye sözümüz; sadece 

ol dememizden ibarettir. O da hemen oluverir.‟‟
407

 ayetini nakli delil olarak 

göstermektedir. Ġbn RüĢd‟e göre bu konuda söylenmesi gereken söz, „„Allah bir Ģeyin 

olmasını, o Ģey vâki olacağı zaman irade eder, henüz vakti gelmediği için de onu 

irade etmez‟‟ denilmesidir.
408

    

Ġbn RüĢd‟e göre âlem, tabiî bir fiilin eseri olarak düĢünülemez. Çünkü tabiî 

fiil, ait olduğu Ģeyin özünden zorunlu olarak ve bilgiye dayanmaksızın çıkar; hâlbuki 

Tanrı‟nın fiilinin, O‟nun hikmet, bilgi ve iradesine dayandığı açıktır.
409

 Bununla 

birlikte Tanrı‟nın fiili, bizim bildiğimiz fiillerden çok farklı, kendine özgü, en yetkin 

ve üstün bir Ģekilde gerçekleĢir. O‟nun fiili, özünde veya özünün dıĢında bu fiili 

gerektiren herhangi bir zorunluluk olmaksızın, sadece hikmet cömertlik ve 

yetkinliğinin bir sonucudur.
410

 Ġbn RüĢd bu durumu Ģöyle ifade etmektedir: „„Tanrı 

tabiî fiilden uzaktır. Çünkü tabiî bir Ģeyin fiili, bu Ģeyin tözü bakımından zorunlu 

olup, irade sahibinin tözü bakımından zorunlu değildir; ancak o, bu Ģeyin yetkinliğe 

ulaĢmasını sağlamaktadır. Aynı biçimde tabiî fiil bilgiye de dayanmaz; oysa kesin 

kanıtla açıklanmıĢtır ki, yüce Allah‟ın fiili bilgiye dayanmaktadır.‟‟
411

  

Sonuç olarak Ġbn RüĢd‟e göre her duyulur nesne, Ģekil, miktar ve konum 

itibariyle belli bir iĢlev, yarar ve amaca hizmet etmektedir. Ona göre bütün bunlar, 

tesadüfen ve kendiliğinden değil, ne yaptığını bilen bir failin fiili sonucunda 

meydana gelmektedir.
412

 Netice itibariyle Tanrı‟nın yaratma fiili, hem bilgisi ile hem 

de iradesi ile yakından iliĢkili ve süreklilik arz etmektedir. 

        

 

 

                                                
406 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 164-166. 
40716/ Nahl: 40. 
408 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 177.    
409 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 175.  
410 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 259.  
411 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 175.  
412 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 164. 
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2. b. a. Yoktan Var Etme 

 

         Yaratmayı yoktan var etme olarak anlatabilmek için, öncelikle yokluğun ne 

demek olduğunu açıklamamız gerekir. Varlığın karĢıtı olarak kullanılan yokluk, 

hiçlik ve varlığın yaratılmasından önceki hali gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 

Yokluk (‘adem) ancak varlık sayesinde tasavvur edilir. Bu durumda önce varlık 

tasavvur edilir, sonra da olumsuzlanır. Dolayısıyla varlık olmadan yokluk tasavvur 

edilemez. Aslında yokluk kavramı, varlığın olumsuzlanması (nefy) anlamındaki 

genel kullanımı yanında, dar anlamda bir Ģeyden yoksun olmayı da kapsar.
413

 

Aristoteles için yokluk, bir varlığın sahip olabileceği niteliklerden birine sahip 

olmamasıdır.
414

 Ġslam filozoflarından Kindî ise yokluk için „„leys‟‟ varlık için „„eys‟‟ 

kavramını kullanmaktadır. Onun yokluktan anladığı mana, Aristoteles gibi, yoksun 

olma, mahrum etmedir. Ġbn Sînâ da yokluk kavramını, tabiî varlıkların var olmazdan 

önceki durumunu ifade etmek için kullanmakta, bu yaklaĢımıyla da Aristoteles‟in 

görüĢlerini benimsemektedir. Ona göre yokluk, reel bir varlık olmayıp sadece bir 

imkândır. Varlık, bizzat kendisi sayesinde bilindiği halde, yokluk, herhangi bir yolla 

varlık sayesinde bilinir.
415

 Ġbn RüĢd ise yokluğu üçe ayırmaktadır. Bunlardan 

birincisi, kellik ve körlük gibi, bir Ģeyde bulunması gereken bir özelliğin, 

bulunmamasıdır. Ġkincisi, yoksulluk ve fakirlik gibi gelecekte varlığı mümkün olan 

Ģeyin bulunmamasıdır. Üçüncüsü, bir Ģeyin var olması gerektiği normal tarzda 

bulunmamasıdır.
416

 

Yokluk kavramını, ontolojik açıdan da ikiye ayırabiliriz. Bunlardan biri 

mutlak yokluktur. Mutlak yokluğu, mutlak varlığın karĢıtı kabul etmek gerekir. 

Çünkü varlık denince zihinde bir kavram tasarlanabildiği halde, mutlak anlamda yok 

denince varlık kavramı gibi zihinde bir kavram tasarlanamıyor.
417

 Ontolojik açıdan 

yokluğu ifade eden diğer bir kavram ise, göreli yokluktur. Bu yokluğun anlaĢılması 

daha kolaydır. Çünkü buradaki yokluk, var olması düĢünülen, geçmiĢte var olmuĢ ve 

                                                
413 Cevdet Kılıç, İslam Felsefesinde Varlık Mertebeleri, (Elazığ, 2009), s. 27–28. 
414 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (Ġzmir: Sosyal Yayınları, 1996), s. 278. 
415 Ġbn Sînâ, eş-Şifa, Metafizik II, s. 50, Ayrıca bkz. Cevdet Kılıç, İslam Felsefesinde Varlık 

Mertebeleri, (Elazığ, 2009), s. 29. 
416 Ġbn RüĢd, Telhisu Ma Ba’de’t-Tabia,  çev. Muhittin Macit, Metafizik Şerhi, (Ġstanbul: Litera Yay. , 

2004), s. 22. 
417 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 134.  
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gelecekte de var olması muhtemel olan, fakat bir sebeple varlığını kaybetmiĢ olan 

yokluktur.
418

 

Ontolojik olarak mutlak yokluğu incelersek, göreli yokluk gibi olmadığını 

görürüz. Mutlak yokluğun üzerinden varlık geçmediği gibi, geçecek de değildir. 

Göreli yokluk anlayıĢına göre ise, sonradan olan, oluĢan ve daha önce yokken 

meydana gelen varlıkları görmek mümkündür. Bu durum sadece Ay-altı dünyasında 

görülen bir olaydır. Ay-altı dünyasında bulunan varlıklar, oluĢ ve bozuluĢa uğradığı 

için değiĢime konu olurlar. Oysa Ay-üstü varlıklar, değiĢime ve oluĢuma konu 

olmazlar.
419

 

Fârâbî‟nin felsefî sistemine göre yaratma, Tanrı-âlem münasebetiyle 

yakından iliĢkilidir. Bu durumu Fârâbî, ilahî âlem olarak kabul ettiği Ay-üstü âlem 

ile kevn ve fesadın yeri olarak gördüğü Ay-altı âlem arasında irtibat kurarak 

temellendirmeye çalıĢmaktadır. Fârâbî‟ye göre, mevcut olan her Ģey ya vaciptir ya da 

mümkündür. Aynı durum Ġbn Sînâ için de geçerlidir. Ġbn Sînâ‟nın felsefî sisteminde 

varlıklar üçe ayrılır: 1. “Vâcib bizatihi” (Zorunlu Varlık). 2. “Vacip ligayrihi, 

mümkün bizatihi.” 3. “el-Mümkün el-hakikî”. Bunlardan birincisi olan Zorunlu 

Varlık‟ın imkânla herhangi bir iliĢkisi yoktur. Ġkinci varlık çeĢidinde, imkân, 

varlıklardan önce değildir; çünkü bunlar bir açıdan zorunludurlar. Bunlar Ay-üstü 

varlıklardır. Üçüncü grup varlıklar ise –ki bunlar Ay-altı varlıklardır- iĢte bunların 

imkânı varlıklarından öncedir.
420

 

Bu düĢünceler doğrultusunda bazı araĢtırmacılar, Ġbn Sînâ‟da bir tür yoktan 

yaratma (yok‟un kendisinden değil) olduğunu, bu yaratma biçiminin ibda„ ile izah 

edilebileceğini ileri sürmektedirler. Bu araĢtırmacılar, Ay-üstü varlıkların ibda„ ile 

var edildiklerini, dolayısıyla imkânlarının varlıklarından önce olmadığını 

düĢünmektedirler. Aynı durumun Fârâbî‟de de olduğunu ileri süren araĢtırmacılar,  

yoktan yaratmanın onun tarafından da benimsendiğini düĢünmektedirler.
421

 Bu 

düĢüncelerin temelinde ibda„ kavramı anahtar bir rol oynamaktadır. Onlar,  “ibda” 

kavramının akıllar âlemi, “halk” kavramının Ay-altı varlıklar, “tekvin” kavramının 

ise kevn ve fesada maruz varlıklar için kullanılabileceğini ileri sürmektedirler.
422

 

                                                
418 Hüseyin Atay, a. g. e. , s. 134. 
419 Hüseyin Atay, a. g. e. , s. 136.  
420 Hüseyin Atay, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi, s. 159–160. 
421 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 139. 
422 Hüseyin Atay, a. g. e. , s. 139,  Ömer Bozkurt, Gazzali ve İbn Rüşd’de İmkân, İmkânsızlık ve 

Zorunluluk, (BasılmamıĢ Doktora Tezi, AÜSBE, Ankara, 2009), s. 170. 
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Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟ya göre Ay-üstü âlemde imkân, varlıkla birliktedir. Çünkü 

ibda‟da varlığı önceleyen madde ve heyula bulunmamaktadır. Varlıklar Tanrı‟dan 

taĢmaktadır. Ay-altı âlemde ise imkânın mümkünü öncelediği görülmektedir. Fakat 

buradaki imkânın dayanağı madde bile olsa -ki öyledir- bu maddenin ezeli olması 

söz konusu değildir. Çünkü bu varlığın zamanda var olduğu halk ve tekvin ile varlık 

kazandığı bilinmektedir.
423

 Dolayısıyla bazı araĢtırmacılar, ibda„ kavramından 

hareketle Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟da yaratmanın esas, sudurun da izah olduğunu 

düĢünmektedirler.
424

 

Fakat imkân çerçevesinden hareketle Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟da yoktan 

yaratmanın olduğunu ileri sürmek doğru bir yaklaĢım mıdır? Meseleyi sadece bu 

açıdan ele almak her ne kadar makul gibi görünse de aslında birçok eksikliği içinde 

barındırmaktadır. Buradaki en büyük eksiklik, Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟nın yaratma 

anlayıĢlarının bir bütün olarak felsefî sistemleri çerçevesinde ele alınmamasıdır. Her 

Ģeyden önce filozoflar Sudur nazariyesini benimsemektedirler. Bu nazariye gereği, 

varlıklar Tanrı‟dan çıkar, bu çıkıĢ zamanda olmayıp zamansal da değildir. Bu nazariyede 

akıl-âkil-ma‟kul birlikteliği vardır, Tanrı‟nın ilim, irade ve kudret sıfatlarının 

ayrılmazlığı söz konusudur. ĠĢte tüm bu hususlar âlemin ezeliliği gibi bir durumu 

doğurmaktadır.425 

 Dolayısıyla Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟nın imkân anlayıĢından hareketle yoktan 

yaratmayı kabul ettiklerini söylemek pek mümkün görünmemektedir. Bir bütün 

olarak felsefî sistemlerine baktığımızda Tanrı-âlem iliĢkisini Sudur teorisi ile 

temellendirdikleri görülmektedir. Bu teoride Tanrı, bilgi, bilen ve bilinendir.  Netice 

itibariye Sudur teorisi ile yoktan yaratmayı bir arada düĢünmek içinden çıkılması güç 

sorunları gündeme getirmektedir. 

Diğer Ġslam filozoflarında olduğu gibi Ġbn RüĢd‟ün felsefesine göre yaratma 

kavramı, Tanrı-âlem münasebeti içerisinde değerlendirilmesi gereken meselelerden 

biridir. Bu konuda yapılan yorumlar,  a. Kumûn, b. Ġbda„ ve ihtira, c. Sudurcu 

yaklaĢımlar olmak üzere üç grupta toplanabilir. Kumûn görüĢü ile ibda„ ve ihtira 

görüĢünü benimseyenler iki ucu oluĢtururken, Sudûr teorisini benimseyenler ise, iki 

ucun arasında bulunmaktadır. Kumûn görüĢüne göre, hiçbir Ģey yokluktan meydana 

gelmez, aksine her Ģey her Ģeyde yahut her Ģey iç içedir. OluĢ, Ģeylerin birbirinden 

                                                
423 Ömer Bozkurt, Gazzali ve İbn Rüşd’de İmkân, İmkânsızlık ve Zorunluluk,  s. 171. 
424 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 153, Ömer Bozkurt, Gazzali ve İbn Rüşd’de 

İmkân, İmkânsızlık ve Zorunluluk, s. 172. 
425 Ömer Bozkurt, Gazzali ve İbn Rüşd’de İmkân, İmkânsızlık ve Zorunluluk, s. 171. 



92 

 

çıkıp ayrılmasından; failin iĢlevi de sadece Ģeyleri birbirinden çıkarıp ayırmaktan 

ibarettir. Bir baĢka ifadeyle, fail, kuvve halinde “madde” de saklı olan formları açığa 

çıkarmak suretiyle nesneleri meydana getirmiĢ ve onları birbirinden ayırmıĢtır.
426

  

Ġbda„ ve ihtira görüĢünü savunanlar ise yoktan yaratma tezini savunurlar. 

Âlem, daha önce imkân hali yahut ilk maddesi olmaksızın, Allah tarafından sonradan 

yaratılmıĢtır.  

Birbirine zıt bu iki yorumun uzlaĢtırılması giriĢimi olarak, âlemdeki çokluğu 

bir takım aracılarla açıklayan üçüncü yorum ise, Yeni-Eflatuncu filozoflar tarafından 

savunulan Sudûr teorisidir. Yeni-Eflatuncu eğilimleri olan Fârâbî ve Ġbn Sînâ, din ile 

felsefeyi uzlaĢtırma gayesi ile bu teoriyi benimseyip temellendirmektedirler.
427

  

Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟nın felsefî sisteminde Sudûr teorisi, mutlak ve zorunlu olan Tanrı 

ile çok ve mümkün olan varlık âlemi arasındaki iliĢkiyi temellendirmek için 

kullanılmaktadır.  

Ġbn RüĢd, Tanrı-âlem münasebetini açıklamak için Ay-üstü âlemdeki akıllar 

ve feleklerin sıralanıĢı Ģemasını Sudûr nazariyesinden yardım alarak oluĢturduğunu 

söylemek mümkün olsa da Sudûr nazariyesini kabul ettiğine dair görüĢlerine 

rastlamak mümkün değildir.
428

 Tanrı-âlem münasebetini açıklamada Sudûr teorisinde 

kullanılan ifadelerden yararlanan Ġbn RüĢd, Tanrı‟dan kozmolojik akılların hiyerarĢi 

içinde çıkıĢını çeĢitli açılardan eleĢtirmektedir. Ġbn RüĢd, filozofların benimsediği 

Sudûr teorisini kısaca Ģu açılardan eleĢtirmektedir:   

a. Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟nın yanlıĢ ve mantıkî çeliĢkiler içeren bu teoriyi 

benimsemelerinin temelinde, Aristoteles‟in de kabul ettiği “birden ancak bir çıkar” 

ilkesi yatmaktadır. Fakat Ġbn RüĢd‟e göre, Aristoteles‟in bu ifadeyle anlatmak 

istediği Ģudur: Ġlk Ġlke‟ye varıncaya kadar gerek Ay-üstü gerekse Ay-altı âlemdeki tek 

tek bütün varlıkların var olmaları, aralarındaki irtibatla yani sebep-sebepli iliĢkisiyle 

sağlanmaktadır. Bu iliĢki sayesinde varlık kazanan nesneler, yine bu sayede bir bütün 

olarak âlemi teĢkil ederler. Onların bu Ģekilde hem tek tek var olmalarını hem de bir 

bütün teĢkil ederek âlemi oluĢturmalarını sağlayan “irtibat” bir fail tarafından 

gerçekleĢtirilir ki O, varlığı bir baĢkasına bağlı olmayıp özü gereği var olan Ġlk 

Fail‟dir. Buna göre “Ġlk Fail”, bir bakıma âlemdeki birliğin, bir bakıma da çokluğun 

                                                
426 Cevdet Kılıç, İslam Felsefesinde Varlık Mertebeleri, (Elazığ, 2009), s. 155. 
427 Ġbn RüĢd, Faslu’l-Makâl, s. 97-98, Ayrıca bkz. Cevdet Kılıç, İslam Felsefesinde Varlık 

Mertebeleri, (Elazığ, 2009), s. 156. 
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sebebidir. ĠĢte Aristoteles‟in “birden ancak bir çıkar” derken kastettiği bundan 

ibarettir. Yani bir bütün olması bakımından âlem, bir olan Ġlk Fail‟den çıkmıĢtır.
429

 

b. Ġbn RüĢd‟e göre Fârâbî ve Ġbn Sînâ, Sudûr teorisini benimsemekle 

Aristoteles doktrininden ayrılmakla kalmamıĢ, birçok mantıkî çeliĢkilere de 

düĢmüĢlerdir. Nitekim onlar, “birden ancak bir çıkar” ilkesini yorumlarken, 

görünmeyen âlemdeki faili, görünen âlemdeki faile benzetmiĢlerdir. Gerçekte 

mahiyetçe birbirinden tamamen farklı olan bu iki fail arasında isim ortaklığından 

baĢka bir benzerlik yoktur. Çünkü görünmeyen âlemdeki tek Fail, mutlak, sınırsız ve 

sonsuz; görünen âlemdeki failler ise sonlu ve sınırlıdır. Dolayısıyla kendisinden 

sınırlı fiilin çıktığı sınırlı failin aksine, mutlak failden mutlak fiil çıkar ve mutlak fiil 

de belli bir esere hasredilemez.
430

 

c. Sudûrcuların ilk aklın çokluk karakteri taĢımasını, onun Tanrı‟yı ve 

kendini bilmesi olarak yorumlamaları bu teorinin açmazlarından biridir. Zira bu 

durumda onlar, -iki farklı bilginin tek bir tabiattan kaynaklandığını kabul 

etmeyeceklerine göre- ilk akılda iki ayrı tabiat veya suretin bulunduğunu söylemiĢ 

olmaktadırlar ki Tanrı‟dan çıkanın bunlardan hangisi olduğunu da söylemelidirler. 

BaĢka bir ifadeyle bu iki tabiattan hangisi ilk olarak sudûr etmiĢtir? Sudûrcuların her 

ikisinin de ilk olduğunu söylemekten baĢka çareleri yoktur. Oysa bu durum O‟ndan 

birden fazla Ģeyin çıkmıĢ olmasını gerektirir.
431

 

            Ġbn RüĢd genel olarak bu sebeplerle Sudûr teorisini eleĢtirirken, âlemin 

yaratıcı failinin
432

 olduğu gerçeğinden hareketle de sürekli yaratma kavramını 

gündeme getirmiĢtir. Bu noktadan itibaren sorun, âlemin bir Ģeyden mi yoksa mutlak 

yokluktan mı yaratıldığı meselesine dönüĢmüĢtür. Ġbn RüĢd bu meseleye açıklık 

kazandırmak için üç varlık mertebesinden bahseder. 

a. Ġlki bir baĢka Ģeyden ve bir baĢka Ģey tarafından var edilmiĢ olmayan ve 

zamanla hiçbir iliĢkisi bulunmayan, tersine bütünün faili, var edicisi ve varlığının 

koruyucusu Ģanı yüce Allah‟tır. O‟nun kadim olduğu konusunda filozoflar ile 

kelamcılar arasında herhangi bir görüĢ ayrılığı yoktur. 

                                                
429 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 211, amlf. , Telhisu Ma Ba’de’t-Tabia, çev. Muhittin Macit, 

Metafizik Şerhi, (Ġstanbul: Litera Yay. , 2004), s. 134-135. 
430 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, 210. 
431 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, 275.  
432 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 213. 
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b. Ġkincisi, su, hava, toprak, hayvan vb. gibi bir baĢka Ģeyden ve bir baĢka Ģey 

aracılığı ile var edilen ve zamanla iliĢkisi olan Ģeylerdir ki bunların da muhdes 

oldukları konusunda kelamcılarla filozofların arasında görüĢ birliği bulunmaktadır. 

c. Üçüncüsü, kadim varlık ile muhdes varlıklar arasında yer alan, zamanla bir 

iliĢkisi bulunmayan, fakat bir fail tarafından var edilen bir bütün olarak âlemdir.
433

 

Kadim varlık ile muhdes varlıkların birbirinden tamamen farklı özelliklere 

sahip olmasına karĢılık, âlem, bir fail tarafından var edilmiĢ olması bakımından 

muhdes varlıklara, zamanla iliĢkisi bulunmaması ve bir baĢka Ģeyden meydana 

gelmemesi yönünden de kadim varlığa benzemektedir. Âlemin kadim mi yoksa 

muhdes mi olduğu konusundaki tartıĢmaların özü, filozofumuza göre, bu çift yönlü 

benzerlikten kaynaklanmaktadır. Ġbn RüĢd‟e göre âlem, ne kadim varlığın ne de 

muhdes varlığın bütün özelliklerini kendinde barındırmaktadır; tam tersine bir bütün 

olarak kadim ve muhdes varlıkların özelliklerini kendinde taĢıdığı için, onu, gerçek 

anlamda kadim saymak mümkün olmadığı gibi, muhdes saymak da mümkün 

değildir.
434

  

Bu konuda son sözün vahye bırakılması gerektiği üzerinde duran 

filozofumuz, bunun yine de üzerinde düĢünülebilecek bir mesele olduğunu 

söylemektedir.
435

  

Ġbn RüĢd‟e göre meseleye Kur‟an-ı Kerim açısından bakıldığında, âlemin 

icadından haber vermek üzere nazil olan ayetler, âlemin suret itibariyle hakikaten 

muhdes, fakat bizatihi varlığın ve zamanın her iki taraftan da sürekli yani kesintisiz 

olduğunu ifade eder.
436

 Nitekim „„Gökleri ve yeri altı günde yaratan O‟dur ve O‟nun 

ArĢı su üzerinde idi‟‟
437

 mealindeki ayetin açık anlamı, âlemin yaratılmasından önce 

bir ilk varlığın ve zamandan önce de bir zamanın bulunduğuna iĢaret etmektedir. 

Yine Ġbn RüĢd‟e göre, „„Sonra göğe yöneldi ki o, duman halindeydi‟‟
438

 mealindeki 

ayet ise, göklerin ve yerin baĢka Ģeyden yaratıldığına iĢaret etmektedir. „„O gün yer, 

baĢka bir yer ile değiĢtirilir, gökler de baĢka göklere dönüĢtürülür ve insanlar bir ve 

                                                
433 Ġbn RüĢd, Faslu’l-Makâl, s. 97-98. 
434 Ġbn RüĢd, a. g. e. , s. 99. 
435 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 116. 
436 Ġbn RüĢd, Faslu’l-Makâl, s. 100. 
437 11/Hüd: 7. 
438 41/Fussilet: 11. 
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kahhar olan Allah‟ın huzuruna çıkarlar‟‟
439

 mealindeki ayet ise, mutlak yokluktan 

bahsedilemeyeceğine iĢaret etmektedir.
440

 

Sonuç olarak Ġbn RüĢd, Kur‟an-ı Kerim‟in ayetlerinden âlemin mutlak 

yokluktan değil de bir Ģeyden yaratıldığını, bazı ayetlere göre âlemden önce baĢka 

Ģeylerin bulunduğunu ve âlemin bu maddelerden meydana geldiğini 

yorumlamaktadır. Yani Ġbn RüĢd‟e göre Kur‟an-ı Kerim‟de, âlemin yokluktan 

yaratıldığına dair kesin bir hüküm yoktur. 

 Ġbn RüĢd bu konuyu imkân kavramından hareketle âleme dönük,  fail-eser 

kavramlarından hareketle de yaratıcıya dönük olarak açıklamaktadır. Hem kabul 

edene hem de kabul edilene mümkün diyen Ġbn RüĢd‟e göre, kabul eden Ģeyin ismi 

olan mümkünün zıddı imkânsız, kabul edileni ifade eden mümkünün zıddı ise 

zorunludur. Ġmkânsızın zıddı olan mümkün, var olmaya veya var olmamaya yatkın 

olan yoktan ibarettir. Bu durumdaki yoktan maksat, önce mutlak anlamdaki yok iken 

sonradan varlık kazanan yok değil, kuvve halinden fiil haline geçmeye hazır 

durumda bulunan yoktur.
441

 Ona göre varlığı mümkün olan bir Ģeyin imkân hali, o 

Ģeyin fiilen var olmasından önce gelir. Ġmkânın karĢıtı, imkânsızlık demektir ki bu iki 

zıt arasında baĢka hiçbir durumdan söz edilemez. Diğer taraftan imkân halinin fiil 

haliyle birlikte bulunmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Ġbn RüĢd, bu iki halin 

birbirine zıt ve çeliĢik olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda âlemin imkân halinin, 

onun fiilen var olmasından önce geldiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.
442

 Netice 

itibariyle yok‟u bir cevher olarak kabul eden Mu„tezile‟nin görüĢünü benimseyen Ġbn 

RüĢd, âlemin de fiilen var olmadan önce imkân halinde olduğunu yani mutlak 

anlamda yokluktan değil, heyuladan yaratıldığını savunmaktadır. 

Yaratıcıya bakan boyutuyla fail-eser hususuna gelince, Ġbn RüĢd, öncelikle 

madde-suret iliĢkisini ve bu iliĢkide gerçek anlamda var olma sorununa 

değinmektedir. Ona göre suret, kuvve halindeki ilk madde ile birleĢmeden önce bir 

varlığa sahip değildir. BaĢka bir deyiĢle, ilk maddeyi suretsiz düĢünmek mümkün 

olmadığı gibi, sureti de maddesiz düĢünmek mümkün değildir. Bu durumda madde 

ile suretin gerçek anlamda var olabilmeleri için birleĢmeleri gerekmekte, bu da bir 

üçüncü ilkeyi yani onların birleĢmesini sağlayacak olan bir failin varlığını zorunlu 

kılmaktadır. Ancak madde ile suretin gerçek anlamda var olmalarını sağlayan “bir-

                                                
439 14/Ġbrahim: 48. 
440 Ġbn RüĢd, Faslu’l-Makâl, s. 100. 
441 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 126–127. 
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leĢme”nin daima fiil halinde bulunan mutlak bir fail tarafından gerçekleĢtirilmiĢ 

olması gerekir ki, bu mutlak fâil de Ġlk Ġlke yani Tanrı‟dır.
443

 Diğer yandan, gerek Ay-

üstü âlemi oluĢturan gök cisimleri, gerekse Ay-altı âlemi teĢkil eden basit ve birleĢik 

cisimler sürekli hareket ve değiĢim içinde olan varlıklardır. Her hareketin bir hareket 

ettiricisi bulunduğu ve hareket ettiriciler zincirinin sonsuz olması mümkün olmadığı 

için bu zincirin hareket etmeyen ve değiĢmeyen bir ilk hareket ettiricide sona ermesi 

zorunludur. Varlığı harekete bağlı olan bir Ģeye hareket veren, aynı zamanda onun 

fail sebebi sayılacağına göre bir bütün olarak âlemin de bir faili var demektir.
444

 

Ġbn RüĢd‟e göre âlemin faili, bir Ģeyin tamamlanmasını ve yetkinleĢmesini 

sağlayan sebeplerden biri değil, onu yokluktan varlığa çıkaran gerçek bir faildir.
445

 

Buna göre Allah-âlem iliĢkisi, basit bir sebep sebepli iliĢkisi değildir; çünkü basit 

anlamda sebep-sebepli iliĢkisinde sebep bulunduğu halde sebepli bulunmayabilir. 

Hâlbuki Allah-âlem iliĢkisinde böyle bir Ģeyden bahsedilmesi imkânsızdır; zira en 

yetkin varlık olan Allah‟ın varlığı gibi fiili ve eseri de sürekli olduğundan, âlemin 

bulunmaması gibi bir durum tasavvur edilemez.
446

 

Fail-eser iliĢkisini bir de süreklilik açısından ele alan Ġbn RüĢd, bu bağlamda 

biri eseriyle olan iliĢkisi sadece onu meydana getirmekle sınırlı kalan, diğeri de 

eseriyle olan iliĢkisi onu var etmekle kalmayıp süreklilik gösteren iki tür failden 

bahsetmektedir. Ona göre ikinci tür fail, her yönüyle birinci tür failden daha üstün ve 

yetkindir. Çünkü birinci tür fail, eserini var eder, fakat var ettikten sonra onu 

korumak için baĢka faile gerek duyar. Hâlbuki ikinci tür fail, hem eserini var eder 

hem de onu korur.
447

  

Sonuç olarak Ġbn RüĢd, âlemin ezeli ya da hâdis olduğu konusunda yapılan 

yorumların birbirinden tamamen uzak olmadığını, ama bu konuda yapılan 

tartıĢmaların aynı terimlere farklı anlamların yüklenmesinden kaynaklandığını 

düĢünmektedir. Ona göre âlemin hem öncesiz hem de yaratılmıĢ olduğunu söylemek 

mümkündür. Allah‟ın kadim olmasıyla, âlemin kadim olması ya da zaman içinde 

bulunan ve sürekli değiĢen sebepli varlıkların muhdes oluĢu ile âlemin muhdes oluĢu 

arasındaki farka dikkat çeken Ġbn RüĢd, âlemin muhdes oluĢuyla gerçek anlamdaki 

muhdes varlıkların birbirinden tamamen ayrılması gerektiğini düĢünür. Bunlardan 
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sadece birinin kabulü problemin çözümüne dair bir katkı sağlamayacağını düĢünen 

Ġbn RüĢd, „„sürekli yaratma‟‟ teorisini gündeme getirmektedir. Ġbn RüĢd‟ün olmazsa 

olmaz ön Ģart olarak kabul ettiği Ģey, âlemin bir yaratıcı failinin bulunduğu 

gerçeğinin kabul edilmesidir. Ona göre âlem, hem yaratıcı fail sebebinin kadim oluĢu 

hem de zamanla iliĢkisinin bulunmaması nedeniyle kadim varlığa benzerken, bir 

yaratıcı tarafından var edilmiĢ olması bakımından muhdes varlıklara benzemektedir. 

Fakat Ġbn RüĢd, âlemin kadim ya da hâdis olduğu tezlerinden birinin tercih edilmesi 

gerektiğinde, hâdis olduğu tezini kabul etmektedir. 

 Ġbn RüĢd, her ne kadar muhdes bir âlemden bahsetse de mutlak anlamda 

yoktan yaratılan bir âlemden söz etmez. Ġmkân halindeki âlemin yokluğunu varlığına 

tercih eden mutlak bir failin varlığı düĢünüldüğünde âlemin yaratılmıĢ olduğu sonucu 

çıkar. Fakat bu yaratılma mutlak anlamda yoktan yaratılma anlamında değil, kuvve 

halindeki heyula‟nın suretle birleĢmesi anlamındadır. 

 

 

2. b. b. Yaratmanın Ezeliliği 

 

          Ġslam düĢüncesine göre Tanrı, hem ezeli hem de yaratıcı bir vasfa sahiptir. 

Tanrı‟nın yaratma sıfatını ezeliliği ile birlikte değerlendirdiğimiz takdirde, kâinatın 

da ezelden beri var olduğunu kabul etmemiz gerekir. ġayet, yaratmanın ezeliliği 

yaratılan nesnenin ezeliliğini gerektirmiyorsa ve yaratma iĢi ezelden beri devam 

etmekte ise, kâinatın silsile halinde var olup yok olması gerekir.
448

 

Yaratmanın ezeli olması demek, yaratma ile ezeliliğin birleĢmesi anlamına 

gelmektedir. Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟ya göre, yaratmanın ezeli olması kâinatın ezeli 

olmasını gerektiriyorsa da bunun, kâinatın yaratılmadan ezeli olduğu anlamına 

gelmemesi gerekir.
449

 Filozoflara göre, âlem yaratılmıĢtır; ama âlemin yaratılmasıyla 

Tanrı‟nın varlığı arasında bir sürenin bulunduğunu tasarlamak, yaratma eyleminin bir 

süre sonraya bırakılması anlamına gelmektedir. 

Filozoflar Tanrı‟nın fiillerinin fonksiyonelliğini yani ezelden beri iĢlemekte 

olduğunu, Tanrı‟nın neden olmasıyla açıklamaktadırlar. Onlara göre neden nedenliyi 

meydana getirmekte ihmalcilik yapamaz. Bunun neticesi olarak filozoflar, Tanrı‟nın 
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iĢinin devamlı ve iĢinin eseri olan kâinatın da onunla beraber bulunacağını ileri 

sürmüĢlerdir. Tanrı‟nın fiillerinin ezeli olduğunu düĢünmelerinde etken olan diğer bir 

düĢünce ise Tanrı‟nın yetkinliğidir. O, hiçbir Ģeyi kendini tamamlamak için yapmaz. 

Fakat bir süre bekleyip, sonra iĢ yaparsa yaptığı iĢte bir gayesi olduğu akla gelir. Bu 

düĢünce de Tanrı‟nın yetkinliğini sarsmaktadır.
450

 Dolayısıyla filozoflar hem 

Tanrı‟nın fiillerinin sürekli olduğu düĢüncesinden hareketle hem de Tanrı‟nın yetkin 

olduğu düĢüncesinden hareketle yaratmanın ezeli olduğunu düĢünmektedirler. 

Ezeli yaratmayı iki Ģekilde anlamak mümkündür. Biri, yaratmayı ezeli kabul 

ederek yaratmanın olmadığını düĢünmek, diğeri yaratmanın devamlı olduğunu ileri 

sürmektir. Zaman bahsinde sermed, dehr ve zaman diye üç kavramdan bahsetmiĢ ve 

bunların anlamlarına değinmiĢtik. Ezeli sözü zamanla ilgili bir kavram olduğundan, 

ezeli yaratmanın ne anlama geldiğini anlamamıza yardım edecektir. Sermedin, 

Tanrı‟nın varlığında, sürenin (dehr) akılların varlığında, zamanın da değiĢen 

varlıklarda kullanıldığını görmüĢtük. Akılların tözleri zamanı aĢkındır, onlar zamanın 

dıĢındadır. Zaman da hem ezeli hem yaratılmıĢtır. Yani zaman, hareketin varlığı ile 

ezeli olan bir kavramdır.  Hareket akıl varlıklarından sonra gelen varlıklarda vardır. 

Böylece zaman ontolojik olarak akılları içine alan süreden (dehr) sonra gelmektedir. 

Neticede zaman ve zamanı meydana getiren nesne de yaratılmıĢtır. Fakat bu yaratma 

süre (dehr) içinde meydana geldiğinden dolayı baĢlangıcı tasavvur edilemez.
451

 

Gazzali, âlemin Tanrı ile birlikte ezeli olduğunu, zamansal olarak Tanrı‟nın 

âleme önceliği olmadığını düĢünen filozofları eleĢtirmektedir. Gazzali‟ye göre âlem, 

tabiî bir zorunlulukla meydana gelmemiĢtir. Ona göre âlem, zatı itibariyle mümkün, 

ilahî irade tarafından sonradan yaratılmıĢtır. Âlemin sonradan yaratılması zaman 

kavramıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Gazzali‟ye göre zaman, 

hareketin miktarıdır. Dolayısıyla zaman, hareketin varlığıyla yani âlemin var 

olmasıyla gerçeklik kazanmıĢtır. Zamanın ezeli olmaması âlemin de sonradan 

yaratılmıĢ olduğunu göstermektedir.
452

 

Bu düĢünceden hareketle âlemden önce zamanın olmamasını Gazzali Ģöyle 

izah eder: „„Allah âleme ve zamana takaddüm eder (önceliği vardır), onlardan 

öncedir; O‟ varken âlem yoktu, sonra O‟ varken âlem de var oldu (Allah âlemi 

yarattı). O‟ varken âlem yoktu demek, Allah‟ın zatının varlığı ve âlemin zatının 
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452 Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı, çev. Bekir Sadak, (Ġstanbul: Ahsen Yayınları, 2002), s. 24, 40.  
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yokluğu demektir. O‟ varken âlem de var oldu demekten maksat ise yalnızca iki zatın 

da varlığıdır. Gazzali, Allah‟ın önceliğinden bir mazi manası değil, O‟nun tek baĢına 

varlığının anlaĢılması gerektiğine dikkat çeker. Gazzali, öncelik ve sonralığı tasavvur 

etmek için zaman gibi üçüncü bir unsurun araya girmesini vehmin iĢi olarak 

görmektedir.
453

 

Ġbn RüĢd‟e göre âlemin faili olan Allah‟ın varlığı gibi fiilinin de ezeli olması 

gerekir. Çünkü O‟nun varlığı gibi fiilinin de ezeli ve sürekli olmasını engelleyecek, 

baĢka bir söyleyiĢle, O‟nu belli bir anda pasif ve güçsüz, baĢka bir anda aktif ve 

güçlü sayacak, hem fiilini hem de kudretini sınırlı ve sonlu bir zaman içine 

hapsedecek herhangi bir Ģeyin varlığını düĢünmek mümkün değildir. Çünkü mutlak 

anlamda yetkin yegâne varlık O‟ dur. Sonradan gerçekleĢecek bir fiilin, ancak sınırlı 

ve sonlu bir failden çıkacağı hesaba katıldığında, mutlak failin en üstün bir fiili 

bırakıp daha değersiz eksik bir fiili tercih etmesi yetkin olan mutlak fail ile 

özdeĢleĢtirilemez. Bütün bunlar, varlığı bakımından zamanla iliĢkisi olmayan mutlak 

failin fiilinin de sürekli olmasını gerektirir.
454

 

Ġbn RüĢd, Tanrı‟nın fiilinin sürekliliğini Ģöyle değerlendirmektedir: Yapımı 

tamamlanmıĢ bir binanın yapı ustasına ihtiyacının kalmamasında olduğu gibi, 

meydana geldikten sonra ona ihtiyaç duymaz; aksine bu fail, eserinin korunması ve 

varlığını sürdürmesi konusunda baĢka sebep ve faillere ihtiyaç duyar. Eseriyle olan 

iliĢkisi onun var oluĢuyla sınırlı kalmayıp süreklilik gösteren failin eserinin varlığını 

sürdürmesi ise ancak failin ona iliĢkin fiilinin sürekliliği ile mümkündür.
455

 

Ġbn RüĢd‟e göre Tanrı‟nın varlığı nasıl zamanla iliĢkili değilse, fiili de 

zamanla iliĢkili değildir. Çünkü varlığı zamanla ölçülemeyen ve her iki yönden de 

kuĢatılamayan Tanrı‟nın, fiilinin de zorunlu olarak kuĢatılamaması ve sınırlı bir 

zamanla ölçülememesi gerekir.
456

 Çünkü varlığı zamanda bulunmayan ve zamanla 

sınırlanmayan bir varlık için en uygun olan Ģey, onun fiillerinin de bu biçimde 

olmasıdır. BaĢka bir deyiĢle zamanla iliĢkili olmayan Tanrı‟nın varlığı ile O‟nun 

fiilleri arasında bir ayrılık yoktur.
457

 

Sonuç olarak hem yaratmanın hem de ezelinin birleĢmesi, Tanrı‟nın varlığı 

ile kâinatın varlığı arasında zamansal olarak bir önceliğin tasarlanamamasından 

                                                
453 Gazzali, a. g. e. , s. 40-41. 
454 Ġbn RüĢd, Tehâfüt et-Tehâfüt I, s. 115-116. 
455 Ġbn RüĢd, Tehâfüt et-Tehâfüt I, s. 296. 
456 Ġbn RüĢd, Tehâfüt et-Tehâfüt I, s. 116. 
457 Ġbn RüĢd, Tehâfüt et-Tehâfüt I, s. 146. 
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kaynaklanmaktadır. Çünkü Tanrı‟nın fiillerini zamansal olarak bir noktadan 

baĢlatmak, belli bir anda pasif durumda olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Böyle 

bir düĢünce Tanrı‟nın fiilini sonradan yaratılmıĢ olanın fiiline benzetmek demektir ki 

bu durum O‟nun için bir eksikliktir. Yani varlığı yetkinliğe ulaĢmamıĢ bir failin fiili 

ancak varlığından sonraya ertelenebilir. Netice itibariyle Ġbn RüĢd, „„Tanrı‟nın varlığı 

nasıl ezeli ise, O‟nun fiilinin de ezeli olması gerekir‟‟ fikrinden hareketle, âlemin de 

ezeli olarak yaratıldığını düĢünmektedir. 

 

 

3. Tanrı‟nın Tikellere Dair Bilgisi 

 

          Ezeli, yetkin ve değiĢmez bir varlık olan Tanrı ile sürekli değiĢen ve 

bölünebilen varlıklar arasındaki iliĢki, Ġslam düĢünce tarihinde en çok tartıĢılan 

meselelerden biridir. Gazzali‟nin, filozofları bu meseleden dolayı küfürle itham ettiği 

de hatırlanırsa konun önemi daha iyi anlaĢılmıĢ olur. TartıĢmanın temelinde 

Aristoteles‟in konuyla ilgili Ģu düĢüncesi yatmaktadır: Tanrı‟nın varlığı gibi bilgisi 

de en mükemmeldir; dolayısıyla bu bilginin objesi de en mükemmel olmalıdır.
458

 

Tanrı‟nın zatı kadar mükemmel baĢka varlık bulunmadığına göre, O‟nun bilgisinin 

objesi ancak kendi zatı olabilir. Bu demektir ki Tanrı, yalnızca kendi zatını bilir ve 

düĢünür. Hem bilgi, hem bilen hem de bilinen olması itibariyle, kendi zatı dıĢında 

hiçbir Ģeyi bilmeyen, dolayısıyla varlığa karĢı ilgisiz bir Tanrı anlayıĢının, Tanrı-

âlem iliĢkisinin yorumunda önemli problemleri beraberinde getirmesi de 

kaçınılmazdır.
459

 

Bu konuyla ilgili en temel tartıĢma, Fârâbî ve Ġbn Sînâ‟nın Tanrı anlayıĢları 

etrafında dönmektedir. Fârâbî‟ye göre „„Tanrı ilim, kudret ve hikmeti tam olandır. O, 

bütün fiillerinde kemal sahibidir. Bütün mevcudat Tanrı‟nın zatı gereğidir. Fâsıdatı, 

sebep ve illetleri cihetiyle bilendir.‟‟
460

 Bu görüĢle ortaya konan husus Ģudur: Tanrı, 

cüz‟iyatı sebep ve illetlerinden dolayı bilmektedir. Yoksa cüz‟i bir bilgiye sahip 

değildir.
461

 

                                                
458 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (Ġzmir: Sosyal Yayınları, 1996), s. 507. 
459 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, (Ġstanbul: Klasik Yay. , 2006), s. 277. 
460 Fârâbî, es-Siyase, s. 31, 47, Ayrıca bkz. Gürbüz Deniz, Kelâm- Felsefe Tartışmaları, (Ankara: Fecr 

Yay. , 2009), s.166. 
461 Fârâbî, Fusûs, s. 20-21. 
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Kendi kendisini temaĢa etmekle yetinen, yarattıklarının dualarını duymayan, 

fiilleri ile ilgilenmeyen bir Tanrı‟yı ne Ġslam‟ın ne de kelamcıların kabul 

edemeyecekleri açıktır. Bundan dolayı Fârâbî‟den sonra Ġbn Sînâ, bu konuda bir 

yenilik getirmeye ve Tanrı‟nın bilgisinin kapsamını geniĢletmeye mecbur 

kalmıĢtır.
462

 

Ġbn Sînâ‟ya göre „„Tanrı, zatını düĢündüğünde bütün mevcudatın baĢlangıcı 

olduğunu da akleder. Mevcudatın ilk aklı O‟ndandır ve her Ģey O‟ndan tevellüd eder. 

Tanrı, her Ģeyi küllî cihetle akleder. Bununla beraber, hiçbir özel Ģey, göklerde ve 

yerde olan en küçük zerre, O‟ndan gizli değildir. Bu ise hayret edilecek Ģeylerdendir. 

Tanrı, cüz‟i iĢleri küllî cihetle bilir. Bununla eĢyanın sıfatlarını kastediyorum‟‟
463

 

demektedir. 

Ġbn Sînâ bu düĢünceleri daha derli toplu Ģöyle ifade etmektedir: „„Allah 

Teâlâ, eĢyayı bir tek ilimle bilir. O, eĢyayı öyle bir Ģekilde bilir ki, malumun 

değiĢmesiyle ilmi değiĢmez. O‟nun ilminin zâtına zait olmadığı ispatlanmıĢtır. O 

zatını bilir ve O‟nun zâtı bütün mevcudatın baĢlatıcısıdır. O, arazdan ve 

değiĢmelerden münezzehtir. EĢyayı değiĢmez bir Ģekilde bildiğinden, malumat 

O‟nun ilmine tâbi olur; O‟nun ilmi ise malumata tâbi değildir. Malumatın 

değiĢmesiyle O‟nun ilmi değiĢmez. Çünkü O‟nun eĢyayı bilmesi, eĢyanın var 

olmasının sebebidir. Burada O‟nun kendisini bilmesinin kudret olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Allah Teâlâ‟nın mümkinatı bilmesi, mevcudatı bilmesi gibidir. Biz ise 

mümkinatı mevcudatı bildiğimiz gibi bilmeyiz. Çünkü bize göre mümkün varlığı ve 

yokluğu caiz olandır. O‟na göre mümkün ise iki taraftan birinin kendisine malum 

olmasıdır. O‟nun cinsleri, türleri, mevcudatı, mümkinatı gizli ve açığı bilmesi 

birdir.‟‟
464

 

Görüldüğü gibi hem Fârâbî hem de Ġbn Sînâ, bir taraftan Tanrı‟nın her Ģeyi 

bildiğini, diğer taraftan ise bu bilginin meydana gelen, hususî, ferdi olaylara kadar 

inmediğini, kısaca cüz‟i durumları küllî bir bilgiyle bildiğini iddia etmektedirler. 

Aristoteles‟in ve filozofların meseleyi ele alıĢ tarzını belirttikten sonra Ģimdi 

de Ġbn RüĢd‟ün meseleyi nasıl ortaya koyduğunu, daha sonra da bu meselenin 

çözümüne yönelik nasıl bir yol izlediğini tespit etmeye çalıĢalım. 

                                                
462 Ahmet Arslan, Hâşiye ‘ala’t-Tehâfüt Tahlili, s. 346, Ayrıca bkz. Gürbüz Deniz, a. g. e. , s. 167. 
463 Ġbn Sînâ, Necat, s. 247, Gürbüz Deniz, a. g. e. , s. 167. 
464 Ġbn Sînâ, er-Risaletu’l-Arşiyye, çev. Alparslan Açıkgenç, M. Hayri KırbaĢoğlu, İbn Sînâ Risaleler, 

(Ankara: Kitabiyat,  2004), s. 52-53. 
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Öncelikle bir hususu belirtmek durumundayız ki Ġbn RüĢd‟ün, küllî ya da 

cüz‟i bütün varlıkların ve onlarla iliĢkili olup biten her Ģeyin Allah tarafından tüm 

ayrıntılarıyla bilindiği hususunda en küçük bir Ģüphesi yoktur. Ġbn RüĢd‟e göre 

meselenin özü Ģöyle ifade edilebilir: Allah herhangi bir cüz‟i varlık veya olayı 

meydana geliĢinden önce, meydana geliĢi sırasında ve meydana geldikten sonra aynı 

Ģekilde ve aynı bilgiyle mi, yoksa ayrı ayrı bilgilerle mi bilmektedir?
465

 

Bu sorulardan birine olumlu cevap verilerek, yani Allah‟ın cüz‟ileri her üç 

halde de aynı (kadim) bilgiyle bildiğinin kabul edilmesi halinde, bunun, „„ gerçek 

bilgi, varlığın olduğu gibi bilinmesidir‟‟
466

 anlayıĢıyla bağdaĢtırılmasının mümkün 

olmadığı açıktır. Çünkü bir Ģeyin meydana geliĢinden önceki ve sonraki durumu aynı 

olmadığına göre, bu iki farklı duruma iliĢkin bilginin aynı olması da düĢünülemez. 

Kaldı ki insanın bilgisi dikkate alındığında, var olmayan bir Ģeyin, var olacağı var 

sayılarak bilinmesi ile var olduktan sonra bilinmesi arasında fark olduğu açıktır. 

Diğer Ģıkka olumlu cevap verildiğinde ise varlıkların değiĢmesine bağlı 

olarak ezeli bilginin de değiĢtiği sonucu ortaya çıkacaktır. Hâlbuki değiĢme ile 

ezelilik bir arada düĢünülemez. Kısaca mesele hangi taraftan ele alınırsa alınsın, her 

iki durumda da ilahî bilgiyle bağdaĢmayacak sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu bağlamda, kelamcıların, „„ Allah tek tek bütün varlıkları, onlar daha 

meydana gelmeden önce, hem meydana geldikleri esnada hem de sonrasında gerek 

zaman ve mekân gerekse diğer nitelikleri itibariyle nasıllarsa öyle bilir‟‟ Ģeklindeki 

görüĢlerini ele alan Ġbn RüĢd, bu yaklaĢımın problemin çözümüne katkı 

sağlamayacağını düĢünür. Gazzali, ilmin ve malumun izafi Ģeyler olduğu 

düĢüncesinden hareketle bu meseleye Ģöyle açıklık getirir: Bir sütun bir Ģahsın 

sağında olur, sonra solunda olur. Bu Ģahıs haddizatında değiĢmemiĢtir. Aksine o 

Ģahsın sütuna olan nispeti değiĢmiĢtir.
467

 Gazzali‟ye göre nasıl ki izafi Ģeylerden 

birinin değiĢmesi diğerinin değiĢmesini gerektirmiyorsa, aynı Ģekilde cüz‟i 

varlıklarda meydana gelen değiĢmeler de Allah‟ın bilgisinde değiĢme meydana 

gerektirmez. Fakat Ġbn RüĢd‟e göre bilen ile bilinen arasındaki izafet, bilginin 

kendisini teĢkil etmektedir. Dolayısıyla bilinenin değiĢmesiyle birlikte bilginin de 

değiĢmesi kaçınılmazdır. Ġbn RüĢd bu durumu Ģöyle ifade eder: „„Bilgideki iliĢki 

bilginin kendi hakikatini meydana getirir. Bu iliĢkinin değiĢmesi, bilginin özünün 

                                                
465 Ġbn RüĢd, ed-Damime, Haz. Süleyman Uludağ, Felsefe-Din İlişkileri (içinde), (Ġstanbul: Dergâh 

Yay. , 2004), s. 131. 
466 Ġbn RüĢd, Ed-Damime, s. 132,  Tehâfüt et-Tehâfüt II, s. 552. 
467 Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 151.   
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değiĢmesini de gerektirir ve bunun bir sonucu olarak da değiĢme söz konusu 

olur.‟‟
468

 

Ġbn RüĢd‟e göre gerek bu problem gerekse onun çözümüne yönelik ortaya 

konulan bir takım yanlıĢ görüĢler, ilahî bilginin beĢerî bilgiden ayrı tutulmasını 

gerektirirken, tam tersine ilahî bilginin beĢerî bilgiyle kıyaslanmasından ve 

benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. Ġbn RüĢd‟e göre ilahî bilgi ile beĢerî bilgi 

arasında sadece nicelik yönünden bir farklılık değil, aynı zamanda mahiyet yönünden 

de farklılık vardır. Ona göre iki bilgi türü arasındaki en önemli fark, ilahî bilgi 

varlıkların sebebi ve illeti iken, beĢerî bilgi varlıkların eseri ve malûlüdür. Ġbn RüĢd 

kendi ifadesiyle: 

„„Akıl, var olan nesnelerin düzen ve tertibinin kavranmasından baĢka bir Ģey 

değildir. (…) Ġnsan aklı, tertip ve düzen itibariyle varlıkların yapısının gerektirdiği 

bütün hususları kavramakta yetersiz kalmaktadır. Eğer varlıkların tabiatlarının 

gerektirdiği tertip ve düzen, aklın gerektirdiği doğrultuda iĢliyor ve insan aklı da 

bunları kavramakta yetersiz kalıyorsa, mevcut düzen ve tertibe iliĢkin bir bilginin var 

olması ve bu bilginin de tek tek her varlıkta bulunan tertip, düzen ve hikmetin sebebi 

olması zorunludur. (…) Böyle bir bilginin ise cüz‟ilik bir tarafa küllîlikle dahi 

nitelendirilmesi mümkün değildir. Çünkü küllîler, varlıklara bağlı ve onlardan sonra 

gelen aklî kavramlardan ibarettir.‟‟
469

 

Ġbn RüĢd‟e göre Allah, kendisi dıĢındaki varlıkları idrak yoluyla değil, 

varlıklara verdiği tertip ve düzen bakımından yani özü gereği bilmektedir.
470

 ġayet 

Allah, varlıkları böyle değil de idrak yoluyla bilmiĢ olsaydı, onların sebebi değil 

eseri konumunda olurdu. Dolayısıyla ilahî bilgi, beĢerin bilgisine benzetilmiĢ olurdu 

ki bu ilahî bilgiyle asla bağdaĢtırılamayacak bir durumdur.
471

 Çünkü insan, cüz‟i 

varlıkları duyularla, tümel varlıkları ise akıl ile bilir. Bilginin nedeni ise, bilinen 

Ģeyin kendisidir. Dolayısıyla bilinen Ģeylerin değiĢmesiyle bilginin değiĢmesi ve 

onların çoğalmasıyla da bilginin çoğalması kaçınılmazdır.
472

 

Allah‟ın bilgisinin, somut varlıklarla ilgili küllî ve cüz‟i kavramlarıyla 

nitelendirilmesinin doğru olmayacağını belirten Ġbn RüĢd, bu durumu Ģöyle 

değerlendirmektedir: „„filozofların derinleĢmiĢ olanları, yüce Allah‟ın varlıkları 

                                                
468 Ġbn RüĢd, Tehâfüt et-Tehâfüt II, s. 547.   
469 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 393. 
470 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt II, s. 551. 
471 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 133-134.                    
472 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt II, s. 550. 
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bilmesini ne tümel ne de tikel olarak isimlendirirler. Çünkü bu hususları gerektiren 

bilgi, edilgin akıldır ve nedenlidir. Dolayısıyla O‟nun bilgisi, insanın bilgisiyle 

karĢılaĢtırılamaz. O‟nun baĢkasını baĢkası olması itibariyle kavramaması sonucu elde 

ettiği bilgi, edilgin olmayan bilgidir: O‟nun baĢkasını kendi özü olarak kavraması 

sonunda elde ettiği bilgi de etkin bilgidir.‟‟
473

 Netice itibariyle Ġbn RüĢd, küllî ve 

cüz‟i kavramlarının ilahî bilgi için değil, beĢerî bilgi için söz konusu olduğuna iĢaret 

etmektedir. Bu durumda Allah‟ın ilminin keyfiyeti, beĢerin idrak kabiliyetini 

aĢmaktadır. 

Ġbn RüĢd‟e göre kuvve halinin söz konusu olmadığı ilahî bilgide, hiçbir 

Ģekilde çokluk ve bölünme de düĢünülemez. Bu, bilen, bilgi, bilinen özdeĢliğinin bir 

ifadesi olduğu kadar, bütün varlıkları kendi özü gereği bilmesi anlamında olmak 

üzere, kendini bilmesinin aynı zamanda diğer varlıkları bildiğinin de bir ifadesidir.
474

 

Bütün bu açıklamalara rağmen bazı metafizik problemlerin çözüme 

kavuĢturulması hususunda insan aklının yetersiz kaldığını belirten Ġbn RüĢd, Allah‟ın 

bilgisinin mahiyeti meselesinin de bunlardan biri olduğunu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla bu konuda son sözün vahye bırakılması gerektiği kanaatindedir.
475

 Ona 

göre dinin bile hakkında açık bir Ģey söylemediği bu gibi konuların ayrıntılarına 

girmenin gereği yoktur. Buna rağmen ayrıntılara girilip bir takım görüĢler ileri 

sürülüyorsa, bunlar sübjektif yorum olmaktan öteye geçmeyecektir.
476

 

Sonuç olarak Allah‟ın kendi zatı hakkındaki bilgisi diğer varlıkları 

içermektedir.
477

 O‟nun bilgisi, insanın bilgisi gibi varlıkların sonucu değil, varlıkların 

nedenidir. Ġbn RüĢd‟e göre sorun, görüneni görünmeyene kıyas etmekten 

kaynaklanmaktadır. Ona göre, Allah‟ın bilgisi ile beĢerî bilgiyi kıyaslamak doğru 

değildir. Çünkü böyle bir kıyaslama Allah‟ı ezeli bir insan, insanı da var olup yok 

olan bir tanrı gibi görmekten farksızdır.
478

 Dolayısıyla ilahî bilginin küllî ya da cüz‟i 

Ģeklinde nitelendirilmesinin hatalı olacağını belirten Ġbn RüĢd, son sözün vahye 

bırakılması gerektiğini düĢünür. 

 

 

 

                                                
473 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt II, s. 550-551. 
474 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 398. 
475 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 398. 
476 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt II, s. 507. 
477 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt I, s. 395. 
478 Ġbn RüĢd, Tehafüt et-Tehafüt II, s. 558. 
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4. Tanrı‟nın Bilgisi ve İnsan Hürriyeti 

 

          Ġslam düĢüncesinin en zor problemlerinden biri, insanın hürriyeti meselesidir. 

Meselenin zorluğu Tanrı‟nın bilgisi, özellikle de „„Tanrı her Ģeyi bilir‟‟ hükmüne 

yüklenen anlamlarda kendini göstermektedir. Ayrıca irade hürriyetiyle de iliĢkili olan 

bu meselenin zorluğu, hem ilahî iradenin hem de uhrevi adaletin nasıl tecelli edeceği 

ile de ilgilidir. Çünkü uhrevi mükâfat veya ceza, bireyin doğrudan sorumluluğu ile 

ilgilidir. Dolayısıyla sorumluluk da kiĢinin ne kadar özgür olduğu ile doğru 

orantılıdır. Ayrıca bu konudaki aklî ve naklî delillerin, ilk bakıĢta birbiriyle ve kendi 

içlerinde çeliĢiyormuĢ gibi görünmesi de meselenin anlaĢılmasını 

zorlaĢtırmaktadır.
479

 Bu durumu göz önünde bulunduran Ġbn RüĢd, meseleye dinî 

nassların yorumuyla baĢlamaktadır. 

            Ġbn RüĢd‟e göre, Kur‟an ayetlerine baktığımızda, insanın davranıĢlarının 

mecbur olmadığını, çeĢitli kazanımlara sahip olduğunu gösteren ayetler olduğu gibi; 

her Ģeyin, belirlendiği Ģekliyle zorunlu olduğunu, her Ģeyin öncesinde bir kaderin 

bulunduğunu gösteren ifadeler de vardır.
480

 Örneğin  „„Biz her Ģeyi bir kadere (ölçü) 

göre yarattık,‟‟
481

  „„Yeryüzünde vuku bulan ve sizin baĢınıza gelen hiçbir musibet 

yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmıĢ olmasın. ġüphesiz bu, 

Allah‟a göre kolaydır‟‟
482

 gibi ayetler insanın özgür olmadığını, her Ģeyin önceden 

takdir edildiğini göstermektedir. Diğer taraftan, „„bu, dünyada iken kendi ellerinizle 

yapmıĢ olduğunuzun karĢılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez,‟‟
483

 „„Allah her 

Ģahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendi 

lehine, yapacağı (Ģer) de kendi aleyhinedir‟‟
484

 gibi ayetler de insanın özgür 

olduğunu göstermektedir. Hatta aynı ayette her iki hususa da delalet eden, yani kendi 

içinde çeliĢir gözüken ayetler vardır: „„(Bedir‟de) iki katını (düĢmanınızın) baĢına 

getirdiğiniz bir musibet (Uhud‟da) kendi baĢınıza geldiği için mi „Bu nasıl oluyor!‟ 

dediniz? De ki: O, kendi kusurunuzdandır. ġüphesiz Allah‟ın her Ģeye gücü yeter‟‟
485

 

                                                
479 Gürbüz Deniz, „„Ġbn RüĢd‟e Göre Hürriyet‟‟,  İslam Felsefesinin Sorunları, (Ankara: Elis Yay. , 

2003), s. 141. 
480 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, Haz. Süleyman Uludağ, Felsefe-Din İlişkileri, (Ġstanbul: 

Dergâh Yay. , 2004), s. 244-245, Ayrıca bkz. A. Kamil Cihan, „„Ġbn RüĢd‟ün Özgürlük AnlayıĢına 

Genel Bir BakıĢ‟‟,  Felsefe Dünyası, sayı 29, s. 68. 
481 54/Kamer: 49. 
482 57/Hadid: 22. 
483 3/Âl-i Ġmran: 182. 
484 2/Bakara: 286. 
485 3/Âl-i Ġmran: 165. 
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buyrulduktan sonra, peĢinden aynı konuda „„Ġki topluluğun karĢılaĢtığı günde 

baĢınıza gelen hal, Allah‟ın izni iledir‟‟
486

 denilmektedir. Görüldüğü gibi, ilk ayet 

belli bir hadisenin insanın kendi eli ile meydana geldiğini ifade ederken, hemen 

ardından gelen ikinci ayet, aynı hadisenin Allah‟ın izni ile meydana geldiğini ifade 

etmektedir.
487

 

            Bu sorunla ilgili ortaya konulan akli deliller de, Ġbn RüĢd‟e göre, çeliĢkiden 

kurtulamamaktadır. ġöyle ki, insanın iyi veya kötü bütün fiillerini kendisinin 

meydana getirdiği yahut yarattığının varsayılması, âlemde Allah‟ın seçimine ve 

dilemesine göre gerçekleĢmeyen bir takım Ģeylerin meydana geldiğinin kabulü 

olduğundan, O‟ndan baĢka yaratıcıların bulunduğu anlamına gelmektedir. Bunun 

tersine insanın, kendi fiillerinde herhangi bir katkısının bulunmadığı kabul edilmesi 

halinde, onun, yaptığı iyi ya da kötü her Ģeyi zorunluluk altında yaptığı sonucu ortaya 

çıkacaktır. Bu durum insan iradesini hiçe sayan ve onu sıradan bir nesne durumuna 

düĢüren bir anlayıĢtır. Örneğin insan, fiillerini cebri olarak yaptığı kabul edilirse, 

insana sorumluluk vermekle taĢa ve toprağa sorumluluk vermek arasında bir fark 

kalmaz. Çünkü taĢın ve toprağın bir Ģey yapabilmesi söz konusu değildir. Ġnsanın da 

güç yetiremeyeceği Ģeyler karĢısındaki durumu aynıdır. Sorumluluk altına girmenin 

Ģartlarından biri de bir Ģey yapabilme gücünün varlığıdır.
488

 

            Görüldüğü gibi konuya iliĢkin hem dinî nassların hem de akli delillerin 

yeterince doyurucu olmaması sebebiyle, Ġslam tarihinde birbirine zıt görüĢte 

mezhepler ortaya çıkmıĢtır. Mesela Mu„tezile‟nin temsil ettiği ve savunduğu görüĢe 

göre, ister doğru ve güzel, isterse yanlıĢ ve çirkin olsun insanın yaptığı her Ģey, onun 

kendi iradesine ve gücüne bağlıdır. Bu nedenle insan, her yaptığından sorumludur. 

Cebriyye ise bunun tam tersini, yani insanın yaptıklarını kendisinin hiçbir katkısı 

olmaksızın zorunluluk altında yaptığını savunmaktadır. Birbirine zıt bu iki görüĢü 

uzlaĢtırmak istercesine daha ılımlı yaklaĢımı benimseyen EĢ‟ariyye‟ye gelince, onlar, 

insanın yapıp ettiklerinde kendisinin bir pay ve katkısının bulunduğunu, ancak hem 

bu katkıyı hem de onun gerektirdiği fiili yaratanın Allah olduğunu ileri 

sürmektedir.
489

 

                                                
486 3/Âl-i Ġmran: 166. 
487 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 245.  
488 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 260, Ayrıca bkz. A. Kamil Cihan, „„Ġbn RüĢd‟ün Özgürlük 

AnlayıĢına Genel Bir BakıĢ‟‟, Felsefe Dünyası, sayı 29, s. 69. 
489 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 246, Ayrıca bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 

261. 
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            Görüldüğü gibi, Ġslam düĢüncesinde bazı mezhepler ve din bilginleri, insanın 

hürriyetini, ya Allah‟ın mutlak hürriyeti içerisinde eriterek insana hürriyet 

tanınmamıĢlar ya da insan hürriyetini temellendirmek isterken mutlak iradeyi 

sınırlandırmıĢlardır.
490

 Ġbn RüĢd, sorunu iki yönden de çözümlemeye çalıĢmaktadır. 

Ona göre dinin amacı iki aĢırı noktada bulunan görüĢleri ayırmak değil, aksine 

bunları gerçek üzerine bir araya getirmektir.  

           Ġbn RüĢd, bir yandan Allah‟ın insana, birbirine zıt Ģeyleri irade edip 

yapabilecek bazı melekeler verdiğine dikkat çekerken, diğer yandan da bu durumun 

hiçbir zaman, insanın her istediğini yapabileceği anlamına gelmediği gerçeğini 

ısrarla vurgulamaktadır. Çünkü insanın fizyolojik ve psikolojik yapısını oluĢturan ve 

onu farklı Ģeyler isteyip yapmasını sağlayan dâhili sebepler olduğu gibi, fiziki 

dünyanın iĢleyiĢini sağlayan harici sebepler de bulunmaktadır. ĠĢte insan fiillerinin 

gerçekleĢmesi, bu iç ve dıĢ sebeplerin birbiriyle uyuĢmasına ve gereken uygun 

Ģartların oluĢmasına bağlıdır. Ayrıca insan fiillerinin gerçekleĢip gerçekleĢmemesi 

üzerinde, iç sebeplerin yönlendirilmesi de önemli rol oynamaktadır. Çünkü insan 

iradesi, herhangi bir bilgi ya da düĢünceden kaynaklanan istek ve arzu ile dıĢ 

dünyadaki varlıklara yönelmektedir. Örneğin, çevremizde hoĢumuza giden bir Ģey 

gördüğümüzde ona yönelirken, aynı Ģekilde hoĢumuza gitmeyen bir Ģey 

gördüğümüzde de ondan uzaklaĢırız. Bu da göstermektedir ki insanın iradesine dıĢ 

dünyadaki varlıklar tesir etmektedir. Netice itibariyle, dıĢ dünyadan gelen bu 

uyarıcılara karĢı insan, kendi düĢünce ve değerler skalasına göre özgürce seçimde 

bulunmaktadır. Ġnsanın özgürce seçimde bulunması, her istediği Ģeyi meydana 

getirebilmesi anlamına gelir mi? Ġbn RüĢd‟e göre, dıĢ sebepler, yaratıcının bunlar için 

belirlediği yasa ve kurala tabidirler. Yani, dıĢ sebepler belli bir nizam ve mükemmel 

bir tertip üzere ceryan etmekte ve yaratıcının takdirine tâbi olarak o nizamı hiç ihlal 

etmemektedirler. Ġnsanın iradesi ve fiilleri de dıĢ sebeplere uyum gösterdiği ölçüde 

vucuda gelmektedir. Dolayısıyla insanın iradesi ve fiilleri, dıĢ sebeplerin neticesi 

olarak meydana gelmektedir. Bu iliĢki, sadece fiillerimizle dıĢ sebepler arasında 

görülmez, aynı zamanda Allah Teâlâ‟nın bedenimizin dâhilinde yarattığı sebeplerle 

fiillerimiz arasında da görülmektedir.
491

  

            DıĢarıdaki sebepler, belirli bir yasaya tâbi olup takdir edildiğine göre, zorunlu 

olarak insanın fiilleri de sınırlandırılmıĢ ve takdir edilmiĢ demektir. DıĢ sebepler ile 

                                                
490 Necati Öner, İnsan Hürriyeti, Ankara: Vadi Yay. , 2005, s. 34. 
491 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 249.  
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iç sebepler arasındaki bu iliĢki, Ġbn RüĢd‟e göre hiçbir zaman kalkmaz. Burada, iĢaret 

edilen iç ve dıĢ sebeplerin varlığının tespiti kadar önemli olan baĢka bir gerçek de bu 

sebeplerin tümüyle Allah‟ın ezeli ilim, irade ve kudreti tarafından kuĢatılmıĢ olduğu 

gerçeğidir.
492

 Allah‟ın bu sebepleri bilmesi,  bu sebeplerin varlığı için illettir. Ġbn 

RüĢd‟e göre sebepleri bilmek gaybı bilmektir. Ġbn RüĢd, baĢka anlamda 

anlaĢılmaması için gaibten ne kastettiğini Ģöyle açıklamaktadır: 

            „„Sebeplere bilginin yönelmesi, gaybı bilmekten ibarettir. Çünkü gayb, 

varlığın gelecekte varlığını veya var olmamaklığını bilmekten ibarettir. Mademki bir 

Ģeyin herhangi bir zamanda var olup olmayacağını belirleyen ona taalluk eden 

sebeplerin tertip ve düzenidir, o halde sebeplerin bilinmesi aynı zamanda onlara bağlı 

olarak Ģu veya bu zamanda var veya yok olacak Ģeylerin de bilinmesi demektir. 

Varlıkların bütün sebeplerini bilen ve onları yaratan Allah ne yücedir.‟‟
493

 Allah‟ın 

bilgisinin neticesi olan sebepler, Allah‟ın ezeli ilminde mevcuttur. Ġnsanın fiilleri de 

bu sebepler dairesinin sınırları içinde gerçekleĢen eylemlerdir. Dolayısıyla sebepler 

dairesinin uyumu içinde gerçekleĢen eylemler insanın hürriyet alanını gösterirken, 

sebepler dairesinin dıĢına çıkamaması da insanın eylem hürriyetinin sınırını 

belirlemektedir. 

Sonuç olarak Ġbn RüĢd‟e göre insan,   her istediğini gerçekleĢtirebilen varlık 

değildir. Ġnsanın eylem özgürlüğü dıĢ sebeplere bağlı olduğu için, insan ancak dıĢ 

sebeplere uyum sağladığı oranda özgürdür. Ġnsan eylemlerini kendisi tayin etmekte, 

fakat bu eylemler, dıĢ dünyaya uyum sağladığı oranda gerçekleĢmektedir. Ġbn 

RüĢd‟ün bu düĢüncesi, dinî metinler ile de uyum göstermektedir. Çünkü insanın 

özgür olmadığını ifade eden dinî metinler, değiĢmeyen düzen ve yasalar alanını 

gösterirken, insanın özgür olduğunu ifade eden dinî metinler, iradesini bu düzen ve 

yasalara uyduran insanın özgürlük alanını ifade etmektedir.
494

 Ġbn RüĢd‟e göre, 

insanın sorumlu olması özgür olmasına bağlıdır. Yani insan, özgür olduğu oranda 

sorumlu bir varlıktır. Ġbn RüĢd, insanın eylemlerini iç ve dıĢ sebeplere uyum 

sağladığı oranda gerçekleĢtirebileceğini belirterek, hem insanın mutlak anlamda hür 

olmadığını hem de Tanrı‟nın kudretini ve fiillerinin fonksiyonelliğini 

vurgulamaktadır.  

 

                                                
492 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 250.  
493 Ġbn RüĢd, Keşf an Menâhici’l-edille, s. 250.  
494 A. Kamil Cihan, „„Ġbn RüĢd‟ün Özgürlük AnlayıĢına Genel Bir BakıĢ‟‟, Felsefe Dünyası, sayı 29, 

s. 71. 



109 

 

           

           SONUÇ 

 

 „Bilgi‟ sözcüğü hem “Tanrı‟nın Bilgisi” hem de “insanın bilgisi” için ortak 

kullanılmaktadır. Fakat buradan anlam bakımından bir ortaklığın olduğu sonucu 

çıkarılmamalıdır. BeĢerî bilgi, bilen ile bilinen arasında gerçekleĢen bir iliĢki olup, 

duyu, akıl, sezgi, vahiy gibi bilgi kaynaklarına dayanır. Tanrı‟nın bilgisi ise ne 

duyulara dayanır ne de akla dayanır. Ġbn RüĢd‟e göre, belirli bir çaba sonucunda 

gerçekleĢen beĢerî bilgi, bilinen nesnenin varlığına tâbidir. Ġlahi bilgi ise var 

olanların sebebidir. Dolayısıyla beĢerin bilgisine kıyasla ilahî bilgiyi açıklamanın 

hatalı olacağını belirten Ġbn RüĢd, bu durumu Ģöyle ifade etmektedir: „„insanlar 

fertleri duyularıyla, küllîleri akıl yoluyla idrak eder. Ġnsan idrakine sebep olan Ģey 

idrak edilen Ģey değiĢtikçe değiĢikliğe uğrar ve nesnelerin çokluğu, idraklerin 

çokluğu anlamına gelir. Tanrı‟nın ilminin bizimkine benzemesi muhaldir; çünkü 

bizim bilgimiz var olanların etkisiyle oluĢur. Oysa Tanrı‟nın ilmi onların sebebidir, 

birbirine benzetilemez.‟‟
495

 

Ġbn RüĢd‟e göre küllî ya da cüz‟i bütün varlıklar, Tanrı tarafından tüm 

ayrıntılarıyla bilinmektedir. Fakat Ġbn RüĢd, ilahî bilgi ile beĢerî bilginin farklılığına 

iĢaret ederek, ne Tanrı‟nın zatını ne de sıfatlarını yaratılmıĢ varlıklarla doğrudan bir 

iliĢki içine sokmamaktadır. Ona göre ilahî bilginin nasıllığı, beĢerî bilginin sınırlarını 

aĢmaktadır. Dolayısıyla Ġbn RüĢd, Tanrı‟nın bilgisini teĢbihe konu olacak her türlü 

noksanlıklardan tenzih ederek, bu konuda agnostik bir tavır sergilemektedir. 

Ġbn RüĢd‟e göre Tanrı‟nın bilgisi, küllî ve cüz‟i kavramlarıyla 

nitelendirilemez. Çünkü ilahî bilgi ile beĢerî bilgi arasında isim ortaklığı dıĢında 

hiçbir ortak yön ve benzerlik bulunmamaktadır. Ona göre insan, cüz‟i varlıkları 

duyularla, tümel varlıkları ise akıl ile bilir. Bilginin nedeni ise, bilenen Ģeyin 

kendisidir. Tanrı ise kendi dıĢındaki varlıkları idrak yoluyla değil, varlıklara verdiği 

tertip ve düzen bakımından yani özü gereği bilmektedir.
496

 ġayet Tanrı, varlıkları 

böyle değil de idrak yoluyla bilmiĢ olsaydı, onların sebebi değil eseri konumunda 

olurdu. Hâlbuki Tanrı, salt fiil ve illettir. O‟nun bilgisi derece olarak en üsttedir ve bu 

bilgiye insanlar ulaĢamaz. Bütün varlıkları kendi özü gereği bilmektedir. Dolayısıyla 
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Tanrı‟nın bilgisini, küllî ya da cüz‟i Ģeklinde nitelendirmek, O‟nun bilgisini beĢerin 

bilgisine benzetmek anlamına gelir ki bu muhaldir. 

 Ġbn RüĢd‟e göre Tanrı‟nın bilgisi, günlük kullanımda söz konusu olan 

geçmiĢ-Ģimdi-gelecek kategorilerinden tamamen bağımsız olarak düĢünülmelidir. 

Zaman kategorileri Tanrı‟nın bilgisi için söz konusu değildir. Tabiatında hareket ve 

değiĢme bulunmayan Tanrı‟nın,  zamanla hiçbir Ģekilde iliĢkisi yoktur. Ġlahî bilginin, 

öncelik ve sonralık ile nitelendirilmesi, hem geleceğin belirlenmesi anlamına hem de 

O‟nun bilgisini bilinen nesnenin varlığına tâbi kılmaktır. Tanrı‟nın bilgisini, bilinen 

nesnenin varlığına tâbi kılmak, bilinen Ģeylerin değiĢmesiyle bilgisinin değiĢtiğini ve 

onların çoğalmasıyla da bilgisinin çoğaldığını söylemek anlamına gelir.
497

 Hâlbuki 

ilahî bilgi için değiĢiklik söz konusu olmadığı gibi bilen, bilinen ve bilgi özdeĢliğinin 

bir ifadesi olarak, hiçbir Ģekilde çokluk ve bölünme de kabul etmez. 

Ġbn RüĢd‟e göre Tanrı‟nın bilgisi ile iliĢkili diğer bir kavram iradedir. Ona 

göre iradeyi belirleyen bilgidir. Çünkü bilen bir failin herhangi bir Ģeyi yapması için, 

onu yapacak kudretin yanında irade sahibi olması Ģarttır. Tanrı, iki zıt Ģeyi 

bilmektedir. Eğer O, yalnız bilgili olması dolayısıyla fail olsaydı, iki zıt iĢi birlikte 

yapardı ki böyle bir Ģey imkânsızdır. O halde O‟nun iki zıttan birini seçmek suretiyle 

yapması, iradesinin bilgiye dayandığını göstermektedir.
498

  

Tanrı‟nın bilgisi ve iradesi ile yakından iliĢkili diğer bir kavram da yaratma 

fiilidir. Ona göre âlemde mükemmel bir iĢleyiĢ,  tertip ve düzen hâkimdir. Âlemde 

var olan her Ģey, Ģekil, miktar ve konum itibariyle belli bir iĢlev ve amaca hizmet 

etmektedir. Bütün bunlar tesadüfen ve kendiliğinden değil, ne yaptığını bilen bir fail 

tarafından yaratılmıĢtır.
499

 Bu durumu Ġbn RüĢd Ģöyle bir benzetme ile ifade 

etmektedir: „„bir kimse herhangi bir binaya baktığında, nasıl ki temelin duvarlar için, 

duvarların ise çatı için yapılmıĢ olduğunu, yani bütün bunların birbirini tamamlamak 

suretiyle binayı oluĢturduklarını anlar ve buradan hareketle, onun, yapı sanatını 

„bilen‟ bir mimar tarafından yapıldığı sonucunu çıkarırsa, tıpkı bunun gibi âlem 

üzerinde düĢünen bir kiĢi de onun parçaları arasındaki uyumluluğu, tertip ve düzeni 

gördüğünde onun bir tabiattan ileri gelmediğini, yaptığını „bilen‟ bir failin eseri 

olduğunu anlar.‟‟
500

 Netice itibariyle Tanrı‟nın bilgi sahibi olması, O‟nun Ģuurlu 
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olduğunu gösterir ki irade ve kudret de bu Ģuur ve bilginin bir tezahürüdür. BaĢka bir 

deyiĢle Tanrı‟nın yaratıcı olması, yarattıklarını bilmesi demektir. 

Ġbn RüĢd‟e göre Tanrı‟nın bilgisi, insan hürriyeti açısından da önem arz 

etmektedir. Ona göre âlemde sebebi olmayan tek sebep Tanrı‟dır. Diğer bütün 

varlıklar, sebep-sebepli iliĢkisiyle varlık kazanmıĢtır. Varlıktaki sebeplilik ilkesi ise 

Tanrı‟nın bilgisidir. Ona göre âlemin tertip ve düzenin temelini teĢkil eden sebeplilik 

ilkesi, insanın iradesinin Ģekillenmesinde ve fiillerinin gerçekleĢtirilmesinde 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla insanın fiilleri de bu küllî tertip ve 

düzene bağlı olarak, zaman ve mekân boyutunda belli Ģartlarda gerçekleĢtiğinden, 

insanın mutlak anlamda hür olduğunu söylemek de mümkün görünmemektedir. Ona 

göre insan, eylemlerini dâhilî ve haricî sebeplere bağlı olarak gerçekleĢtirir. Ġnsan bu 

eylemlerini kendisi tayin etmekte, fakat bu eylemler, harici sebeplere uyum sağladığı 

oranda gerçekleĢmektedir. Netice itibariyle Ġbn RüĢd, insan fiillerinin sebebinin 

yalnızca kendisi olmadığını belirterek, insanın kudret ve iradesini aĢan baĢka 

etkilerin de olduğunu göstermeye çalıĢmaktadır. Ġbn RüĢd bu yaklaĢımıyla, hem 

insanın mutlak anlamda hür olmadığını hem de Tanrı‟nın fiillerinin fonksiyonelliğini 

vurgulamaktadır.  
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                                                 ÖZET  
 

 

GENEL BİLGİLER 

 

Karagülle, Ulaş, İbn Rüşd’e Göre Tanrı’nın Bilgisi, Yüksek Lisans Tezi, 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gürbüz DENİZ, 119 s. 

 

ÖZET 

 

Tezimizin konusu İbn Rüşd’e Göre Tanrı’nın Bilgisidir. Dinî düşüncenin 

temelini oluşturan Tanrı tasavvurlarının belirlenmesinde, Tanrı’ya atfedilen 

sıfatlar önemli bir yere sahiptir.  Bu sıfatlar arasında İslam düşüncesini en çok 

meşgul edenin ise ‘‘İlahî bilgi’’ olduğu söylenebilir. Çünkü Tanrı’nın bilgisi, 

Tanrı-insan-âlem münasebetinin kurulmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Çalışmamızda İbn Rüşd’e göre Tanrı’nın bilgisi, zaman, irade, yaratma ve 

insan hürriyeti bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamızın sonucunda İbn Rüşd, ilahî bilgi ile beşerî bilginin 

farklılığına işaret ederek, yaratılmış varlıklarla Tanrı’nın zatını ve sıfatlarını 

doğrudan bir ilişki içine sokmadığı anlaşılmaktadır. Ona göre ilahî bilginin 

nasıllığı beşerin idrak kabiliyetini aşarken, bu konuda agnostik davrandığı 

sonucuna ulaşmaktayız. 

Tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak 

bilgi ve bilginin kaynakları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın ikinci 

bölümünde, İlkçağ ve İslam filozoflarına göre Tanrı’nın bilgisi üzerinde 

durulmuştur. Üçüncü bölümümüzde ise; İbn Rüşd’ün felsefî düşüncesinde 

Tanrı’nın bilgisi, zaman,  irade, yaratma ve insanın hürriyeti çerçevesinde 

incelenmiştir. 
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                                                         ABSTRACT 

 

According to İbn Rushd, the subject of the thesis is the knowledge of God. 

In the determination of concepts of God which form the basis of religious thought, 

the attributes ascribed to God have an important place. It can be said that the 

divine knowledge keeps the place so much among  these adjectives. Because, the 

knowledge of God has a decisive role in establishing the relationship God-person-

earth.  

In our study the knowledge of God according to ibn Rushd is tried to 

explain in the context of time will creation, human freedom. 

In the final of our study it is understood that ibn Rushd had not put into a 

direct relationship the essence and title of God with created assets indicating the 

difference of divine knowledge and human knowledge. We conclude  that he acts 

as an agnostic about this subject  when the how of the divine knowledge exceeds 

the ability to comphrend of human,  according to him. 

 This thesis is composed of three parts. In first part it is focused on the 

sources of information and knowledge in general. In second part, it is focused on 

God's knowledge, according to the islamic and ancient philosophers. And, in third 

part, God's knowledge in the thought of İbn Rushd, is examined within the 

framework of time will creation and human freedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


