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KISALTMALAR 

a.g.e   : adı geçen eser 

a.g.m   : adı geçen makale 

Alm.   : Almanca 

bkz.   : bakınız 
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İng.   : İngilizce 
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MS   : milattan sonra 

ö.   : ölümü 

s.   : sayfa numarası 

ss.   : sayfalar 

T.   : Türkçe 

TDV   : Türkiye Diyanet Vakfı 

terc.   : tercüme 

tsz.   : tarihsiz 

vb.   : ve benzeri 
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ÖNSÖZ 

Felsefe, insanın sebeplerin ilki olan İlk Sebep’i, tüm akıllardan üstün olan İlk 

Akıl’ı, yokluğu düşünülemeyen Vâcibu’l-Vucûd’u, evrendeki her şeyin kaynağı olan İlk 

Kaynağ’ı, karanlığı aydınlatan ve nurların nuru olan Nûru’l-Envâr’ı, yani Yaratıcı’yı 

bilme çabasıdır.  

İnsanın Yaratıcı’ya olan merakı ve özlemi doğrultusunda oluşan bu bilme çabası, 

varlığını zaman içinde farklı kültürlerin oluşturmuş olduğu çeşitli düşünce sistemleri ile 

göstermiştir. Bu sistemleri inşa eden kültürlerden biri de İslam düşüncesidir. İslam 

düşüncesinde, Allah’ı bilme çabasını gerçekleştiren İslam düşüncelerinden biri ise İslam 

felsefesi olmuştur. 

Kindî (ö.252/866), Fârâbî (ö.339/950) ve İbn Sînâ (ö.428/1037) gibi Müslüman 

filozofların oluşturdukları felsefî düşünce ve sistemler sayesinde, İslam felsefesi ortaya 

çıkmış ve İslam medeniyeti derin bir entelektüel zenginlik, ilmî miras ve kültürel değer 

kazanmıştır. İslam felsefesi, bazen ön yargılar nedeniyle korkulan ve yasaklanan bir ilim 

olmuş, ancak insanın merakı İslam felsefesine olan ilginin yok olmasına müsaade 

etmemiştir. İslam felsefesi bu ilgi sayesinde geniş bir coğrafyaya sahip olan İslam 

düşüncesi içinde yayılma imkânı bulmaya devam etmiş ve büyük düşünürlerin ortaya 

çıkmasına olanak sağlamıştır. 

İslam felsefesinin sistem ve düşünceleri, Endülüs üzerinden Orta Çağ Hıristiyan 

kültürüne ulaşmış ve bu sayede Batı’nın İslam felsefesi ile buluşması gerçekleşmiştir. 

İslam felsefesini keşfeden Orta Çağ Hıristiyan kültürü, Müslümanların felsefelerine 

büyük ilgi duymuş, etkilenmişlerdir. 
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Batı’nın İslam felsefesine olan merakı ise Orta Çağ dönemi ile sınırlı kalmamış, 

sonrasında da devam etmiş ve özellikle 19. yüzyılın sonlarındaki ve 20. yüzyıldaki 

oryantalistler tarafından büyük ilgi görmüştür. 

Bu araştırmada, İslam felsefesine ilgi gösteren ve bu doğrultuda çalışmalarını 

kaleme alan batılı oryantalist Max Horten (1874-1945) ve İslam felsefesi hakkında 

fikirleri aktarılacaktır. Yazıya dökülen bu çalışmada, henüz hakkında bu kapsamda bir 

çalışma gerçekleşmemiş olan Alman oryantalist Max Horten’in incelenmesi iki bölümde 

gerçekleşecektir. Birinci bölümde Horten’in hayatı kaleme alınacak ve ikinci bölümde de 

Horten’in İslam felsefesi hakkındaki görüşleri anlatılacaktır. 

İslam Felsefesine ilgi duymamı sağlayan, bu doğrultuda da mastır yapmamda beni 

cesaretlendiren ve bu çalışmamda maddi, manevi desteğini ve görüşlerini benden 

esirgemeyen çok değerli hocam ve danışmanım Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan’a teşekkür 

ederim. Çalışmam esnasında karşılaştığım zorluklar karşısında manevi destekleri ile beni 

motive eden anneme ve kıymetli dostlarım Salih Koçoğlu, Nurfadiye Kara ve Merve 

Çınar’a ayrıca çok teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

A. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Dikkatli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılan bu araştırmanın 

konu başlığı “Alman Literatüründe İslam Felsefesi Algısı – Max Horten Örneği” ‘dir. 

Başlıktan da anlaşılacağı üzere çalışmanın odak noktası ve hedefi, Alman oryantalist Max 

Horten’i akademik dünyaya tanıtmak, Horten’in İslam Felsefesi anlayışını ortaya koymak 

ve böylelikle Alman literatüründe İslam felsefesine olan bakış açılarından birini 

keşfedebilmektir. 

Emine Pınar Sayan’ın Alman Müsteşriklerin İslam Tasavvufu Hakkındaki 

Çalışmalarının Değerlendirilmesi1 isimli yüksek lisans tezinde, Hilmi Ziya Ülken’in 

İslâm Felsefe ve İtikadının Garba Tesiri2 makalesinde, Özcan Taşçı’nın Almanya’da 

Kelam Çalışmaları3 makalesinde ve Alman Oryantalizm Geleneği-Kelam ve İslam 

Felsefesi örneği4 isimli eserinde Max Horten’den kısaca bahsedilmekte ve bu 

çalışmaların haricinde farklı bir çok araştırma ve çalışmalarda da Horten hakkında kısaca 

bilgiler verilmektedir. 

                                                 
1 Emine Pınar Sayan, “Alman Müşteşriklerin İslam Tasavvufu Hakkındaki Çalışmalarının 

Değerlendirilmesi” (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2013), ss.46-49. 

2 Hilmi Ziya Ülken, “İslâm Felsefe ve İtikadının Garba Tesiri,” Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 10:1 (1962), ss.3 ve 11. 

3 Özcan Taşçı, “Almanya’da Kelam Çalışmaları,” Dinî Araştırmalar 6:18 (2004), ss.211-

214. 

4 Özcan Taşçı, Alman Oryantalizm Geleneği-Kelam ve İslam Felsefesi örneği (Ankara: 

Nobel, 2014), ss.61-62. 
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Ancak Max Horten hakkında akademik alanda bu kapsamda bir çalışmanın 

gerçekleşmemiş olması, Horten hakkında bu araştırmanın oluşmasında belirleyici 

etkenlerden biri olmuştur. Bu konunun çalışılmasında bir diğer etken ise İslam felsefesi 

alanında ciddi literatür çalışmaları gerçekleştirmiş olan Alman oryantalistlere ve Alman 

oryantalist eserlere dikkat çekmek ve akademik camianın, Alman oryantalistlerin İslam 

felsefesi algıları hakkındaki çalışmalarına katkıda bulunabilmektir. Bunlara ek olarak 

Max Horten hakkında daha kapsamlı çalışmaların oluşmasına kapı aralamaktır. 

Araştırma, birincil kaynak olan Max Horten’e ait eserlere ulaşılıp, analiz edilmesi 

ve bunun sonucunda elde edilen veriler ile bir tasnifin çizilmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ikincil kaynaklar ise çalışmanın inşasına ve 

Horten’in düşüncelerinin anlaşılmasına fayda sağlayacak olan yerli ve yabancı 

kaynaklardır. 

Ayrıca eserlerin analizi esnasında hem zamanın kısıtlı olması nedeniyle hem de 

Horten’in eserlerinde muhtevanın çok geniş olması nedeniyle, Horten’in İslam Felsefesi 

Tarihi kitabı olan Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients5 isimli eseri çalışmanın asıl odak noktası hale 

getirilerek, bir kapsam sınırlandırılması gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma, çizilen bu çerçeve doğrultusunda birinci bölüm olan “Max Horten’in 

İlmî Kişiliği ve Eserleri” ile ikinci bölüm olan “Max Horten’de İslam Felsefesi Algısı” 

başlıklı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Max Horten’i hem tanıtmak hem de 

düşüncelerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak adına, Horten’in hayatı, aldığı eğitimler, 

hocaları ve eserleri hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Araştırmanın asıl önemli kısmı 

                                                 
5 T. Batı Doğu’nun Felsefî Âlem Görüşleri ile İslam’ın Felsefesinin İlişkisi 
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olan ikinci bölümde ise Horten’in İslam Felsefesi hakkındaki fikirleri aktarılmakta ve son 

olarak elde edilen bilgiler sonuç bölümünde değerlendirilmektedir. 

 

B. ORYANTALİSTLERİN İSLAM FELSEFESİ TARİHİ ÇALIŞMALARI 

b.1. Oryantalistlerin İslam Felsefesi Tarihi ile İlgili Eserleri 

Müslümanların Endülüs’te hâkimiyetlerini kaybetmeleri sonucu, bir ilim merkezi 

olan Tuleytula (Toledo) 1085’de Hıristiyanlar tarafından ele geçirilmiş ve bunun 

neticesinde 12. yüzyılda Müslüman kütüphanelerdeki Arapça eserler oryantalistler 

tarafından Latinceye tercüme edilmeye başlamıştır .6 

16. yüzyılda Batı kültüründe ad fontes (kaynağa dönüş) düşüncesinin hâkim 

olmasıyla eserlerin orijinal dildeki kaynaklardan Latinceye tercüme edilip incelenmesi 

gerçekleştirilmiştir.7 Bu doğrultuda orijinalde Arapça olan eserler de Latinceye çevrilerek 

Batı literatürüne kazandırılmıştır. 

                                                 
6 Özcan Taşçı, Aydınlanma, Oryantalizm ve İslam: Kelami Konular Bağlamında Bir 

Karşılaştırma (Ankara: Sentez, 2013), ss.10-11. 

7 Hans Daiber, “What Is The Meaning Of And To What End Do We Study The History 

Of Islamic Philosophy? The History Of A Neglected Discipline,” Bibliography of Islamic 

Philosophy (Leiden: Brill, 1999), c.1, ss.xv-xvi.; Hans Daiber, “İslam Felsefesi Tarihinin 

Anlamı ve İslam Felsefesi Tarihi Çalışmamızın Amacı Nedir? İhmal Edilmiş Bir 

Disiplinin Tarihi,” ter. Muammer İskenderoğlu, Usûl 1:1 (2004), ss.165-166. 
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1650’de İngiliz oryantalist Edward Pococke (1604-1691), İbnü’l-İbrî 

(ö.685/1286)’nin Tārīḫu Muḫtaṣari’d-düvel’ini Specimen historiae Arabum8 ismi ile 

Latinceye açıklamalar eşliğinde çevirerek, ilk defa İslam felsefesi tarihine dair bilgilerin 

bir eserde toplanmasını sağlamıştır.9 Lakin bu eser tam anlamıyla bir İslam felsefesi tarihi 

kitabı sayılmamaktadır. Buna rağmen Pococke’un bu eseri 19. yüzyıla kadar 

araştırmalarda başvurulan ana kaynaklardan olmuştur.10 

18. yüzyılda ise Dieterich Tiedemann (1748-1803) altı ciltten oluşan Geist der 

spekulativen Philosophie11 isimli çalışmasının dördüncü cildinde Fârâbî (ö.339/950), 

Gazzâlî (ö.505/1111), İbn Rüşd (ö.595/1198), İbn Bâcce (ö.533/1139), İbn Tufeyl 

(ö.581/1185) ve özellikle İbn Sînâ (ö.428/1037)’ya dair atıflarda bulunmuştur.12 Ancak 

bu eser de gerçek anlamda bir İslam felsefesi tarihi kitabı sayılmamaktadır ve 18. yüzyılda 

bu eserin dışında, İslam Felsefesi araştırmaları adına ciddi bir adım atılmamıştır. 

19. yüzyılda ise Alman kültüründe şarkiyat konulardaki çalışmalara ilgi 

yoğunlaşmış13 ve Johann Georg Wenrich (1787-1847), Gustav Flügel (1802-1870), 

                                                 
8 T. Arap Tarihinin Gözlemlenmesi 

9 Hans Daiber, “What Is The Meaning Of And To What End Do We Study The History 

Of Islamic Philosophy? The History Of A Neglected Discipline,” Bibliography of Islamic 

Philosophy (Leiden: Brill, 1999), c.1, s.xvi. 

10 Daiber, a.g.m., s.xvi. 

11 T. Nazarî Felsefenin Ruhu; Dieterich Tiedemann, Geist der spekulativen Philosophen 

(Marburg: Neue Akademische Buchhandlung, 1795), c.4, ss.127 ve 345. 

12 Daiber, a.g.m., s.xviii. 

13 Christoph Herzog, “Notes on the Development of turkish and Oriental Studies in the 

German Speaking Lands,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 8:15 (2010), s.7. 
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Ferdinand Wüstenfeld (1808-1899) ve Moritz Steinschneider (1816-1907) gibi 

oryantalistler tarafından Arapça kaynaklar, araştırmalar için sistematik bir şekilde kayıt 

altına alınmış ve böylelikle ilk defa tenkit çalışmaları gerçekleştirilerek, Yahudi-Arap 

felsefesi adı altında eserler yayımlanmıştır.14 Bu çalışmalarda ön plana çıkan oryantalist 

isimler ise August Schmölders (1809-1880), William Cureton (1808-1864), Salomon 

Munk (1803-1867), Marcus Joseph Müller (1809-1874), Friedrich Dieterici (1821-1903) 

ve Ernest Renan (1823-1892) olmuştur.15 Ancak kaleme alınan eserler daha çok tenkit, 

çeviri, felsefî konu üzerine çalışmalar veya bir filozof hakkında çalışmalar şeklinde 

olmuştur.16 Ve Émile Bréhier’in L’Histoire de la Philosophie17 isimli felsefe tarihi 

kitabında olduğu gibi, felsefe tarihi kitaplarında İslam felsefesine zaman zaman yer 

verilmiş, ancak bir İslam felsefesi tarihi kitabı yazılmamıştır.18 

20. Yüzyılda, ilk defa Tjitze Jacobs de Boer (1866-1942), İslam filozoflarının 

ihmal edilmiş olduğu düşüncesinden hareketle, Die Geschichte der Philosophie im Islam 

ismi ile bir İslam felsefesi tarihi kitabı neşretmiştir.19 Bu eser günümüzde de İslam’da 

                                                 
14 Daiber, a.g.m., s.xix. 

15 Daiber, a.g.m., s.xx. 

16 Daiber, a.g.m., s.xxii. 

17 T. Felsefenin Tarihi 

18 Georges Cehata Anawati, “Philosophie Arabe ou Philosophie Musulmane? Plan Pour 

Une Bibliographie de Philosophie Médiévale en Terre d’Islam,” Mélanges Offerts a M.-

D. Chenu: maître en théologie (1967), s.54. 

19 Daiber, a.g.m., s.xxii.; Georges Cehata Anawati, “Philosophie Arabe ou Philosophie 

Musulmane? Plan Pour Une Bibliographie de Philosophie Médiévale en Terre d’Islam,” 

Mélanges Offerts a M.-D. Chenu: maître en théologie (1967), s.57.; Tjitze Jacobs de Boer, 

Die Geschichte der Philosophie im Islam (Stuttgart: Frommanns Verlag, 1901), s.4. 
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Felsefe Tarihi adı altında Türkçe olarak mevcuttur. De Boer’ün bu eserinde Grek felsefesi 

ile İslam felsefesi yeterince birbirinden ayırt edilmemiş ve içeriğine bir kelam bölümü 

eklenmemiştir. Bu eksikliklerden ötürü, 1909’da Ignaz Goldziher (1850-1921), Yahudi-

İslam felsefesi tarihinin incelenip bilgi verildiği Die islamische und jüdische 

Philosophie20 yazısında felsefe ve kelamı içeren bir kelam bölümü ekleyerek 

yayımlamıştır.21 Ignaz Goldziher Almaya’da en çok oryantalist çalışmalarda bulunan 

aktif isimlerden biridir.22 

Ardından 1924’de Max Horten Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen 

zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients ismiyle bir İslam 

felsefesi tarihi kitabı neşretmiştir. 

Horten sonrası ise İslam felsefesi tarihine dair yazılar çoğalmış ve La filosofia 

degli arabi nel suo fiori23 (1939), Historia del pensamiento en el mundo islamico24 

                                                 
20 T. İslam ve Yahudi Felsefesi; Ignaz Goldziher, “Die islamische und jüdische 

Philosophie,” Die Kultur der Gegenwart-Allgemeine Geschichte der Philosophie bölüm 

1, c.5 (1913), ss.301-337. 

21 Daiber, a.g.m., s.xxii. 

22 Özcan Taşçı, Aydınlanma, Oryantalizm ve İslam: Kelami Konular Bağlamında Bir 

Karşılaştırma (Ankara: Sentez, 2013), s.22. 

23 Goffredo Quadri, La filosofia degli arabi nel suo fiori (Firenze: La Nuova Italia, 1939). 

24 Miguel Cruz Hernandez, Historia del pensamiento en el mundo islamico (Madrid: 

Alianza Editorial, 1981). 
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(1981), Islamic Philosophy and Theology25 (1962), A History of Muslim Philosophy26 

(1963), Histoire de la philosophie islamique des origines jusqu’à la mort de Averroes27 

(1964), A History of Islamic Philosophy28 (1970), Histoire de la philosophie en Islam29 

(1972) ve History of Islamic Philosophy30 (1996) gibi farklı dillerde bir çok çalışma 

yayımlanmıştır.31 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology (Edinburgh: University Press, 

1962). 

26 M.M. Sharif, A History of Muslim Philosophy (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963). 

27 Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique des origines jusqu’à la mort de 

Averroes (Paris: Gallimard, 1964). 

28 Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York, London: Columbia 

Universty Press, 1970). 

29 Abdurrahman Bedevî, Histoire de la philosophie en Islam (Paris: J. Vrin, 1972). 

30 Seyyid Hüseyin Nasr, Oliver Leaman, History of Islamic Philosophy (London, New 

York: Routledge, 1996). 

31 Daiber, a.g.m., ss.xxv-xxvii. 
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I. BÖLÜM: MAX HORTEN’İN İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

1. Max Horten’in Hayatı 

Max Horten’in asıl ismi Max Joseph Heinrich’dir.32 Yerel Mahkeme hâkimi ve 

sonradan da Alman Yüksek Mahkemesi hâkimi33 olan Anton Hubert Horten34 ve eşi 

Sirene Horten’in oğlu, Max Horten 7 Mayıs 1874’de Almanya’nın Elberfeld35 şehrinde 

dünyaya gelmiştir.36 

Oldukça geniş bir aileye sahip olan Horten’in yedi kardeşi vardır.37 Titus Maria 

Horten (1882-1936) ismi ile Almanya’da tanınan Alman dominiken ve katolik kilisesi 

                                                 
32 Wolfgang Behn, “Max Horten”, Concise Biographical Companion to Index Islamicus: 

Bio-bibliographical Supplement to Index Islamicus, 1665-1980, c.2, s.113. 

33 Alm. Reichsgerichtsrat ; Günümüz Almanya’sında Federal Mahkeme (Alm. 

Bundesgerichtshof) hakimine denk gelmektedir. 

34 Joachim Schäfer, “Titus Maria Horten,” 

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Titus_Maria_Horten.html (erişim tarihi: 

30.09.2019). 

35 Günümüz Almanya’nın Wuppertal şehridir. 

36 Otto Spies, “Max Horten,” Bonner Gelehrte:Beiträge zur Geschichte der 

Wissenschaften in Bonn-Sprachwissenschaften c.8 (1970), s.327. 

37 Emine Pınar Sayan, “Alman Müşteşriklerin İslam Tasavvufu Hakkındaki 

Çalışmalarının Değerlendirilmesi” (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 

2013), s.46. 

https://www.gedenkbuch-wuppertal.de/de/person/horten
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papazı Max Horten’in kardeşlerinden biridir.38 “Horten ayrıca ünlü işadamı Helmut 

Horten (ö.1987) ve tanınmış siyasetçi Alphons Horten’in (ö.2003) amcasıdır.”39 

Max Horten lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1893–1898 tarihleri arasında 

İsviçre’deki, çift dilde eğitim veren, Freiburg Üniversitesinde teoloji, felsefe ve şark 

dilleri alanlarında lisans eğitimi görmüştür.40 Burada tamamladığı eğitiminin ardından 2 

yıl (1898-1900) boyunca Kudüs, Beyrut ve Mısır şehirlerinde yüksek lisans eğitimi 

görmüştür.41 

Kudüs’deki Dominiken okulunda (École biblique et archéologique française de 

Jérusalem) teoloji dersleri ve Beyrut’daki Cizvit Üniversitesi’nde (Université Saint-

Joseph) de skolastik felsefe dersleri almıştır.42 Horten, Cizvit Üniversitesi’ndeki skolastik 

felsefe derslerini Louis Cheiko (ö.1927)’dan almıştır.43 Max Horten skolastik felsefe 

dersleri aldığı, İslam tarihi ve Orta Doğu tarihine ve klasik ve modern Arap literatür 

tarihine büyük katkıda bulunan, hocası Louis Cheiko’dan büyük ölçüde etkilenmiştir.44 

Max Horten, 1900-1904 tarihleri arasında Bonn Üniversitesi’nde Şark dilleri ve 

felsefe alanında doktora dersleri almış ve 1904’de Buch der Ringsteine Alfarabis, neu 

                                                 
38 Schäfer, a.g.m., (erişim tarihi: 30.09.2019). 

39 Sayan, a.g.e., s.46. 

40 Spies, a.g.m., s.327. 

41 Spies, a.g.m. s.327. 

42 Kemal Kahraman, “Max Horten,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.18, s.245. 

43 Behn, a.g.m., s.113. 

44 Spies, a.g.m., s.327. 
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bearbeitet und mit Auszügen aus dem Kommentar des Emir Ismail el-Farani45 isimli 

doktora çalışması ile Doktor der Philosophie46 unvanına sahip olmuştur.47 Bonn 

Üniversitesi’nde, Horten’in Şarkiyat çalışmaları hocası Eugen Prym (ö.1913) ve felsefe 

alanındaki hocaları ise Benno Erdmann (ö.1921) ve Clemens Baeumker (ö.1924) 

olmuştur.48 

Horten, 1906’da Bonn Üniversitesi’nin Felsefe fakültesinde Sami diller ve İslam 

bilimleri dalında doçent olarak öğretim görevliliği yapmıştır ve daha sonraki yıllarda aynı 

fakültede profesör olmuştur.49 

                                                 
45 T. Emir İsmail el-Fârâni’nin alıntılarıyla Fârâbî’nin Fuṣūṣu’l- ḥikme’sinin yeniden 

tercümesi; Max Horten Fuṣūṣu’l- ḥikme’yi Fârâbî’ye ait kabul etmektedir. Fuṣūṣu’l- 

ḥikme’nin Fârâbî’ye ait olmadığına dair tartışmalar da mevcuttur. Bkz. Halil Cerr, “Farabî 

Füsus’ül Hikem’in Yazarımıdır?,” terc. Kifayet Özaydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 18:1 (1970), ss.153-161. 

46 Felsefe alanında doktora sahibi anlamına gelmektedir, fakat Almanya’da bu unvan 

dilbilimi, kültürel ve beşerî bilimleri de kapsamaktadır. 

47 Spies, a.g.m., s.327. 

48 Spies, a.g.m., s.327. 

49 Spies, a.g.m., s.327. 
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1909’da Max Horten, henüz daha doçent iken, Die Deutsche Morgenländische 

Gesellschaft50 üyesi olmuştur.51 1847’den beri bu topluluğun çıkartmakta olduğu Die 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft isimli dergide Horten’in çeşitli 

makaleleri yayımlanmıştır.52 

Max Horten, 1929-1935 yılları arasında ömür boyu taşıyacağı Kütüphane Konseyi 

Üyesi (Alm. Bibliotheksrat) unvanını alarak, Breslau Üniversitesi kütüphanesinde53 

konsey üyeliği yapmış ve emeklilik döneminde tekrar Bonn Üniversitesi’ne geri 

dönmüştür.54 

                                                 
50 Bu topluluk 1845’de Heinrich Leberecht Fleischer (ö.1888) tarafından kurulmuştur ve 

Orient-Institut-Istanbul gibi, dünyanın birçok şehrinde şubeleri bulunmaktadır; 

https://dmg-web.de/page/zielsetzung_de (erişim tarihi: 01.10.2019).; Fleischer’in 

kurduğu bu topluluk Paris’de kurulan Société Asiatique (1821)’in modeline göre 

yapılandırılmıştır. Ve Alman oryantalistlerin kurduğu bu kuruluş hem Paris’teki hem de 

Londra’daki Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1823) ve Boston’daki 

American Oriental Society (1842) topluluklar ile iletişim halinde olmuştur.; bkz. 

Christoph Herzog, “Notes on the Development of turkish and Oriental Studies in the 

German Speaking Lands,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 8:15 (2010), s.13. 

51 Die Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, “Verzeichnis der 

Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahre 1909,” c.63 (1909), 

s.viii. 

52 Özcan Taşçı, Alman Oryantalizm Geleneği-Kelam ve İslam Felsefesi örneği (Ankara: 

Nobel, 2014), s.109. 

53 Alm. Universitätsbibliothek Breslau; Günümüzde Wrocław Üniversitesi’nin 

kütüphanesidir. 

54 Spies, a.g.m., s.327. 
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İkinci Dünya Savaşı öncesi mevcut olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin 

ideoloji ve görüşleri, açıktan olmasa da bir çok Alman oryantalist tarafından tamamen 

veya kısmen kabul edilmiş ve partinin 1933’de iktidara gelmesi ile Max Horten dahil, bir 

çok oryantalist akademisyen partiye üye olmuştur.55 

İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında ise, Max Horten güvenlik nedenlerinden 

dolayı Almanya’nın güneybatısında bulunan Dietingen şehrinde yaşamak zorunda 

kalmıştır ve burada 2 Temmuz 1945’de ölmüştür.56 

 

2. Max Horten’in Hocaları 

2.1. Louis Cheikho (ö.1927) 

Asıl ismi Rizḳ Allāh b. Yūsuf b. ‘Abd al-Masīḥ b. Ya’ḳūb57 olan Louis Cheikho, 

1859’da Mardin’de dünyaya gelmiş ve 1927’de Beyrut’ta ölmüştür.58 Cheikho, Cizvit 

papazı olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir teolog, dilbilimci, tarihçi ve akademisyendir.59 

                                                 
55 Christoph Herzog, “Notes on the Development of turkish and Oriental Studies in the 

German Speaking Lands,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 8:15 (2010), s.38. 

56 Spies, a.g.m., s.327. 

57 L. Pouzet, “SHAYKHŪ, LUWĪS,” Encyclopedia of Islam², c.9, s.405. 

58 P.C. Sadgrove, “Shaykhû, Le Père Luwīs (Louis Cheikho) (1859-1927),” Encyclopedia 

of Arabic Literature, c.2, s.711. 

59 Sadgrove, a.g.m., s.711. 
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Louis Cheikho, Şam ve “[…] Lübnan’daki Cizvit Papazlarına ait Gazîr 

Okulu’ndan mezun olmuştur.”60 1873’de papaz olan Cheikho61, “Papaz olduktan sonra 

Luvîs Şeyho (Louis Cheikho) diye […]” tanınmıştır.62 1874’de Cizvit tarikatına 

katılmıştır.63 Ardından felsefe ve teoloji dersleri almak için gittiği Fransa’da Yunanca, 

Latince ve Fransızca dillerini öğrenmiştir.64 

1878’de, Beyrut’a geri dönen Cheikho, Saint-Joseph Üniversitesi’ne bağlı Cizvit 

Koleji’nde Arap dili ve belagatı dersleri vermiştir.65 “O zamandan itibaren kendisini telif, 

araştırma, kitap tahkiki ve neşrine veren Louis Şeyho aynı zamanda Doğu, Arap ve 

Hıristiyanlık tarihlerine ilgi duymuştur.”66  

Louis Cheikho, Saint-Joseph Üniversitesi’nde, İngiltere, Avusturya ve Fransa’da 

eğitimine devam etmiş ve 1894’de Beyrut’a geri dönmüştür.67 Louis Cheikho, Arap dili 

alanında profesörlük unvanını aldığı Saint-Joseph Üniversitesi’nde, Cizvit Şark 

Kütüphanesi’ni kurmuştur.68 “Bu kütüphaneyi matbu ve mah[d]ût pek çok Arapça kitapla 

                                                 
60 Yılmaz Özdemir, “XIX.Yüzyılda Lübnan’da Arap Dili Grameri Çalışmaları” (Doktora 

tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2005), s.258. 

61 Özdemir, a.g.e., s.258. 

62 Süleyman Tülücü, “ŞEYHO, Luvîs,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.39, s.86. 

63 Pouzet, a.g.m., s.405. 

64 Özdemir, a.g.e., s.258. 

65 Sadgrove, a.g.m., s.711. 

66 Özdemir, a.g.e., s.258. 

67 Pouzet, a.g.m., s.405. 

68 Sadgrove, a.g.m., s.711. 
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doldurmuş, bilimsel araştırmalarda kaynak olabilecek ana kitapları temin etmiş, bunun 

için Avrupa, Irak ve Suriye kütüphanelerini dolaşmıştır.”69 

1898’de, Saint-Joseph Üniversitesi’nde, el-Maşriḳ dergisini neşretmiş ve 

editörlüğünü üstlendiği bu dergide kendi makaleleri de yayımlanmıştır.70 Cheikho’nun 

yayına sürdüğü bu dergi, daha sonralarında İslami ve Arapça Hıristiyan tarihinin ve 

kültürünün bir ansiklopedisi haline gelmiştir.71 

 

2.2. Eugen Prym (ö.1913) 

Meşhur Alman matematikçi Friedrich Prym (ö.1915)’in kardeşi olan Eugen Prym, 

1843’de Almanya’nın Düren şehrinde doğmuş ve 1913’de Bonn şehrinde ölmüştür.72 

Prym, lise eğitiminin ardından Berlin Üniversitesi, Bonn Üniversitesi ve Leipzig 

Üniversitesi’nde dilbilimi ve şark dilleri alanında yüksek öğretim görmüştür.73 Leipzig 

                                                 
69 Özdemir, a.g.e., s.258. 

70 Pouzet, a.g.m., s.405. 

71 Sadgrove, a.g.m., s.711. 

72 Gregor Brand, Kinder der Eifel-aus anderer Zeit II (Norderstedt: Books on Demand, 

2018), s.355. 

73 Max Horten, “Kleine Mitteilungen und Anzeigen-Eugen Prym.,” Der Islam: Zeitschrift 

für Geschichte und Kultur des islamischen Orients c.4 (1913), s.299. 
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Üniversitesi’nde hocası Heinrich Leberecht Fleischer74 (ö.1888) olmuştur.75 1867’de 

doktora çalışmasını tamamladığı Bonn Üniversitesi’nde Prym’in hem hocası hem de 

doktora danışmanı Johannes Gildemeister (ö.1890) olmuştur.76 

Eugen Prym, 1868-1870 yılları arasında arkadaşı Albert Socin (ö.1899) ile birlikte 

dilbilimi çalışmaları yapmak için Mısır ve Suriye’de bulunmuşlardır.77 Prym ve Socin’in 

araştırmalarının asıl hedefi, dilbilimsel kalıpları ve ifadelerini araştırmak, halkın 

kullanmakta olduğu modern lehçeleri tespit ve kayıt etmek ve modern Aramicenin ve 

hakkında pek bir şey bilinmeyen Kürt dilinin araştırılması olmuştur.78 

                                                 
74 Avrupa’da oryantalist çalışmaların temelini atan Fransız oryantalist Silvestre de Sacy 

(1758-1838)’nin öğrencisi olan, Arap dili uzmanı Heinrich Leberecht Fleischer, 

Almanya’da Oryantalizm için ciddi temel atıcı faaliyetlerde bulunmuş, öğrenciler 

yetiştirmiş en önemli oryantalistlerdendir.; bkz. Christoph Herzog, “Notes on the 

Development of turkish and Oriental Studies in the German Speaking Lands,” Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi 8:15 (2010), ss.8-9.; ayrıca bkz. Özcan Taşçı, 

Aydınlanma, Oryantalizm ve İslam: Kelami Konular Bağlamında Bir Karşılaştırma 

(Ankara: Sentez, 2013), s.19. 

75 Otto Spies, “Eugen Prym,” Bonner Gelehrte:Beiträge zur Geschichte der 

Wissenschaften in Bonn-Sprachwissenschaften c.8 (1970), s.314. 

76 Spies, a.g.m., s.314. 

77 Spies, a.g.m., s.314. 

78 Horten, a.g.m., s.299. 
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1870’de Bonn Üniversitesi’nde doçent olan Eugen Prym, 1890’da aynı 

üniversitede profesör olmuştur.79 Burada Sami dillerin yanı sıra Sanskritçe ve Farsça 

dersleri de vermiştir.80 

Prym ve Socin, Doğu’da yaptıkları bu çalışmalarının ardından 1870’de 

Almanya’ya geri dönmüşler ve 1881’de Der Neu-Aramaeische Dialekt des Tûr Abdîn ve 

Syrische Sagen und Märchen aus dem Volksmunde gesammelt und übersetzt isimli iki 

eser yayımlamışlardır.81 Bu iki eser, çığır açan eserler olmalarının yanı sıra, dilbilimi alanı 

araştırmalarında da başvurulan temel kaynaklardan biri olmuştur.82  

Ayrıca Eugen Prym ve Albert Socin, Doğu’daki araştırmaları esnasında, 

oryantalistlerin Kürtçe hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları kanısına varmış ve üç 

ciltten oluşan Kurdische Sammlungen isimli seriyi yayımlamışlardır.83 

Eugen Prym, Michael Jan de Goeje (ö.1909)’nin yönettiği, Ṭaberī (ö.310/923)‘nin 

Tārīḥu’l-Rusul ve’l-Mulūk isimli eserinin çeviri komisyonunda yer almış ve bu eser 

Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir At-Tabari ismiyle Latinceye 

çevrilmiştir.84 Prym, bu çeviri faaliyetinde 1460 sayfa çevirmiştir.85 

                                                 
79 Horten, a.g.m., s.299. 

80 Brand, a.g.e., s.356. 

81 Spies, a.g.m., s.314. 

82 Horten, a.g.m., s.299. 

83 Spies, a.g.m., s.314. 

84 Carl Heinrich Becker, “Eugen Prym,” Chroniken der rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität zu Bonn für das Rechnungsjahr 1913 yeni sayı:28 (1914), s.8. 

85 Becker, a.g.e., s.8. 
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2.3. Benno Erdmann (ö.1921) 

Benno Erdmann, 1851’de Guhrau’da doğmuş ve 1921’de Berlin’de ölmüştür.86 

Psikoloji, mantık ve felsefe tarihi alanlarına hâkim olan Erdmann eserlerini bu alanlarda 

kaleme almıştır.87 

Benno Erdmann lise eğitiminin ardından Berlin Humboldt Üniversitesi ve 

Heidelberg Ruprecht-Karl Üniversitesi’nde mantık ve psikoloji okumuştur.88 Erdmann’ın 

hocaları ise, dilbilimci ve filozof Heymann Steinthal (ö.1899), fizikçi Hermann von 

Helmholtz (ö.1894), dilbilimci ve filozof Hermann Bonitz (ö.1888) ve teolog ve filozof 

Eduard Zeller (ö.1908) olmuştur.89 

Erdmann, 1873’de Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Über die Stellung des 

Dinges an sich in Kants Ästhetik und Analytik isimli tezi ile doktorasını ve 1878’de Die 

Axiome der Geometri isimli çalışması ile doçentliğini tamamlamıştır.90 1878’de Kiel 

Christian-Albrecht Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak çağrılan Erdmann, burada 

profesör olmuştur.91 

Benno Erdmann, Kiel Christian-Albrecht Üniversitesi’nin haricinde, Wroclaw 

Üniversitesi’nde, sonrasında Halle Martin-Luther Üniversitesi’nde ve ardından Bonn 

                                                 
86 Lüder Gäbe, “Erdmann, Benno,” Neue Deutsche Biographie, c.4, s.570. 

87 Else Wentscher, “Benno Erdmann als Historiker der Philosophie,” Kant-Studien c.26 

(1921), s.139. 

88 Gäbe, a.g.m., s.570. 

89 Gäbe, a.g.m., s.570. 

90 Gäbe, a.g.m., s.570. 

91 Gäbe, a.g.m., s.570. 
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Friedrich-Wilhelms Üniversitesi’nde profesör olarak dersler vermiş ve bu son 

üniversitede rektör seçilmiştir.92 1909’da Berlin Humboldt Üniversitesi’ne geri dönmüş 

ve burada da rektör olarak görev almıştır. 93 

Berlin’deki Königlich Preussische Akademie der Wisschenschaften94 üyesi olan 

Benno Erdmann, bu akademinin üstlendiği İmmanuel Kant (ö.1804) ve Gottfried 

Wilhelm Leibniz (ö.1716)’in eserlerinin yayımlanması projesinin yönetimini 

üstlenmiştir.95 

Birçok filozof hakkında yazılar kaleme alan Benno Erdmann, çalışmalarında 

ağırlıklı olarak Kant’a odaklanarak felsefe tarihi alanında önemli eserler yazmıştır. Bir 

felsefe tarihçisi olan Erdmann, Kant’ı tam anlamıyla anlayabilmek için sadece onun 

yapıtlarını araştırmakla kalmamış, aynı zamanda Kant’a büyük ölçüde etkide bulunan 

hocası Martin Knutzen (ö.1751) hakkında da araştırmalarda bulunmuş ve Martin Knutzen 

und seine Zeit isimli bir eser yayımlamıştır.96 

                                                 
92 Erich Becher, “Zur Erinnerung an B.Erdmann,” Die Naturwissenschaften 9:27 (1921), 

s.519. 

93 Gäbe, a.g.m., s.570. 

94 Bu akademi 1700’de G.W. Leibniz ve Daniel Ernst Jablonski (ö.1741) tarafından 

kurulmuştur ve tarih içinde isim değişikliğine uğrayarak Berlin-Brandenburgische 

Akademie der Wissenschaft adını almıştır; http://www.bbaw.de/die-

akademie/akademiegeschichte (01.10.2019). 

95 Gäbe, a.g.m., s.570. 

96 Wentscher, a.g.m., s.141. 
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Psikolojiyi felsefenin bir bilim dalı olarak kabul eden Erdmann’nın, 

Wissenschaftliche Hypothesen über Leib und Seele97 gibi, psikoloji alanında kaleme 

aldığı yazıları da bilim dünyasında oldukça önemsenmektedir.98 

 

2.4. Clemens Baeumker (ö.1924) 

1853’de dünyaya gelen ve 1924’de ölen, felsefe tarihçisi Clemens Baeumker, 

Gymnasium Theodorianum’daki lise eğitiminin ardından Münster Üniversitesi’nde 

felsefe, filoloji ve teoloji eğitimi almıştır.99 1877’de lisede öğretmenlik yapmakta olan 

Baeumker, Aristoteles (MÖ 384-322) hakkındaki Des Aristoteles Lehre von den Äussern 

und Innern Sinnesvermögen isimli tezi ile Münster Üniversitesi’nde doktorasını 

tamamlamıştır.100 

Clemens Baeumker, 1883’de Wroclaw Üniversitesi’nde felsefe alanında kürsü 

sahibi profesör olarak ders vermiştir. Baeumker, 1900’da Bonn Üniversitesi’nde, 1903’de 

Strasbourg Üniversitesi’nde ve 1912’de Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde 

felsefe dersleri vermiştir.101 

Çalışmalarında ağırlıklı olarak Orta Çağ felsefesi tarihine yoğunlaşan Clemens 

Baumker, skolastik felsefede Aristoculuğun, Eflâtunculuğun ve Yeni Eflâtunculuğun 

                                                 
97 T. Beden ve Ruh Hakkında Bilimsel Varsayımlar 

98 Becher, a.g.m., s.522. 

99 Martin Grabmann, “Baeumker, Clemens,” Neue Deutsche Biographie, c.1, s.533. 

100 Grabmann, a.g.m., s.533. 

101 Grabmann, a.g.m., s.533. 
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temellerini araştırmıştır.102 Grek felsefesinin yanı sıra, Arap diline hâkim olan Baeumker, 

oryantalistler tarafından Arap felsefesi olarak adlandırılan, İslam felsefesi hakkında da 

bilgi saihibidir. 103 

Baeumker bir çok yazı kaleme almış ve özellikle 1890’da yayımladığı, Yunan 

felsefesindeki madde sorununu ele alan, Das Problem der Materie in der Griechischen 

Philosophie isimli eseri ile dikkat çekmiştir.104 

1891’de Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters adı altında, Orta 

Çağ felsefesine ait edite edilmiş metinleri içeren bir kitap serisinin yayımını 

başlatmıştır.105 Bu kitap serisi Baeumker’in ölümünden sonra da yayımlanmaya devam 

etmiştir. 

Baeumker Münih’deyken, sözlük çalışmaları, ansiklopedi çalışmaları ve literatür 

yayımı gibi çeşitli proje ve araştırmalarda bulunan Bayerische Akademie der 

Wissenschaften adındaki kuruluşun üyesi olmuş ve araştırmalara katkıda bulunmuştur.106 

Baeumker, bu kuruluşun yanı sıra, 1915’de Königlich Preussische Akademie der 

Wissenschaften isimli akademinin üyesi olmuştur.107 

                                                 
102 Grabmann, a.g.m., s.533. 

103 Maurice De Wulf, “Clemens Baeumker,” Revue nèo-scolastique de philosophie no:4 

(1924), s.476. 

104 Wulf, a.g.m., s.477. 

105 Grabmann, a.g.m., s.533. 

106 Grabmann, a.g.m., s.533. 

107 Grabmann, a.g.m., s.533. ; http://www.bbaw.de/die-

akademie/akademiegeschichte/mitglieder-historisch/alphabetische-sortierung?letter=B 

(01.10.2019). 

http://www.bbaw.de/die-akademie/akademiegeschichte/mitglieder-historisch/alphabetische-sortierung?letter=B
http://www.bbaw.de/die-akademie/akademiegeschichte/mitglieder-historisch/alphabetische-sortierung?letter=B
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3. Max Horten’in Eserleri 

Max Horten’in eserlerine, Horten’in aldığı akademik eğitim göz önünde 

bulundurularak, bütüncül bir çerçeve içinde ele alınıp bakıldığında fark edilecektir ki, 

aldığı teoloji, şark dilleri ve felsefe, özellikle skolastik felsefe, derslerinden ilgisini en çok 

çeken İslam düşünce sistemleri olmuştur. Çünkü Horten, kendisine eğitim veren 

hocalarının yapmış olduğu Arap Hıristiyanlık tarihi, mantık ve Grek felsefesi alanlardaki 

çalışmalardan farklı olarak, İslam düşünce tarihi alanına yönelmiş ve araştırmalarını bu 

alanda yapmıştır. 

Bu bölümde Max Horten’in, tüm eserleri olmasa da bazı eserleri ufak açıklamalar 

ile tanıtılmaya çalışılmıştır. Horten’in yayınlarının tamamı Fuat Sezgin’in yayımlamış 

olduğu Bibliographie der deutschsprachigen Arabistik und Islamkunde108 isimli 

bibliyografyada sıralanmaktadır. 

1) “Der Allāh Begriff im Islam.”: Max Horten bu makalesinde, Allah kavramı 

incelemesinin sadece ilk İslam kaynakları ile sınırlı kalmasından dolayı bu kavramı 

yeniden ele almış ve Allah kavramını, Orta Çağ sonrasında oluşan Arap Şark literatürünü 

                                                 
108 Fuat Sezgin, Bibliographie der deutschsprachigen Arabistik und Islamkunde 

(Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1992) c.14, 

ss.531-538.; Çalışma esnasında fark etmiş olduğum, Fuat Sezgin’in vermiş olduğu 

bibliyografyada ufak bir karışıklığı belirtmek isterim. Bibliyografinin 533.sayfasında 

Max Horten’e isnat edilen Die Kontinuität der griechischen Philosophie in der 

Gedankenwelt der Araber isimli makale Horten’in makalesi değildir, Ludwig Stein 

(1859-1930)’ın makalesidir. 
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kapsayacak şekilde, yeniden incelemiştir.109 Horten, Gustav Leberecht Flügel (ö.1870)’in 

edite ettiği ve Latinceye şerh ettiği Definitiones Sejjidi Sherif Ali Ben Mohammed 

Dschordschani110 isimli kaynağı kullanarak incelemesini kaleme almıştır.111 

2) “Allgemeine Betrachtungen von al Bīrūnī in einem Werk über die Astrolabien.”: Max 

Horten bu çalışmayı Eilhard Wiedemann (ö.1928) ve Josef Frank (1875-?) ile ortaklaşa 

gerçekleştirmiştir.112 Bîrûnî’nin Kitâb fi’stîʿâbi’l-vücûhi’l-mümkine fî sanʿati’l-asturlâb 

isimli eserinden yola çıkılarak Bîrûnî’nin genel görüşleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

yazı ayrıca Eilhard Wiedemann ‘ın Bîrûnî hakkında yapmış olduğu çalışmalara eklenerek 

tekrar yayımlanmıştır. 

3) “Arbeiten über islamisch-orientalische Philosophie (1927-1932).”: İslam-Doğu 

felsefesi alanlarında yapılan bazı çalışmaların kısa değerlendirilmesidir. 

4) “Der Aufbau der orientalischen Kultur. Gewonnen aus der Zerlegung mystischer 

Texte.”: Horten bu yazısında şark kültürünün oluşumunu tasavvuf metinlerinden yola 

çıkarak aktarmaya çalışmaktadır. 

                                                 
109 Max Horten, “Der Allah-Begriff im Islam.,” Archiv für systematische Philosophie und 

Soziologie no:33 (1929), s.122. 

110 1845’de G.L. Flügel tarafından kaleme alınan bu sûfî-felsefî sözlük, Cürcânî 

(ö.816/1413)’nin Taʿrīfāt isimli eserinin şerhi olmasının yanı sıra, sözlüğün sonunda İbn 

Arabî (ö.638/1240)’nin küçük bir metni de bulunmaktadır.; Gustave Dugat, “Flugel,” 

Histoire des orientalistes de l’Europe du XIIe au XIXe siècle, c.2, s.94. 

111 Horten, a.g.m., s.122. 

112 Hilal Görgün, “Wiedemann, Eilhard,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.43, s.160. 
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5) “Aus dem Geistesleben des Orients. Raumvorstellung und Gottesgedanke.”: Horten bu 

makalesinde, İslam düşünürlerinde Tanrı anlayışı ile mekân probleminin bağlantısını 

açıklamaktadır. Burada tasavvufçular üzerinden açıklamalarda bulunarak bir Hint 

felsefesi etkisinin olduğunu vurgulamaktadır.113 

6) “Avicennas Lehre vom Regenbogen nach seinem Werk al Schifā.”: Bu makale İbn 

Sînâ’nın gökkuşağı hakkında yaptığı düşünceleri kaleme almaktadır. 

7) Das Buch der Ringsteine Farabis (gest.950). Mit den Kommentaren des Emir Isma’il 

El-Hoseini El-Farani (um 1485) überstetzt und erläutert. Mit Beigabe eines Faksimiles 

aus dem Autograph Isma’ils.: Max Horten bu çalışmasında, Fârâbî’nin Fuṣûṣü’l-

ḥikme‘sini Almancaya çevirmiştir. Ayrıca Horten, eserin çevirisinde Emîr İsmâil el-

Hüseynî el-Fârânî’nin Fuṣûṣü’l-ḥikme‘ye yazdığı şerhinden yararlanmış ve el-Fârânî’nin 

şerhinden alıntılarda bulunmuştur. 1906’da yayınlanan bu çalışma ilk olarak 1904’de 

Max Horten’in doktora tezi olarak kaleme alınmıştır. 

8) “Die Drusen und ihre Geheimlehre.”: Max Horten bu makalede Dürzîliğin gizli 

öğretilerini kaleme almıştır. 

9) “Bemerkungen zu Islam III.”: Max Horten Der Islam dergisinin üçüncü cildinde Louis 

Massignon (ö.1962)’un kendisine yönelttiği eleştirilere bu yazıda cevap vermektedir. 

10) “Eugen Prym.”: Bu yazı, Max Horten’in hocası Eugen Prym’in ölümü ardından 

kaleme aldığı yazıdır. 

                                                 
113 Max Horten, “Aus dem Geistesleben des Orients. Raumvorstellung und 

Gottesgedanke.,” Archiv für systematische Philosophie und Soziologie c.31 (1928), ss.31-

32. 
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11) Einführung in die höhere Geisteskultur des Islam. Gemeinverständlich dargestellt.: 

Max Horten bu eserinde İslam dünyasının entelektüel düşünceleri ve öğretilerini kaleme 

almıştır. Esasen bu eser, Horten’in Die philosophischen Systeme der spekulativen 

Theologen im Islam. isimli eserinin basitleştirilmiş şekilde yazılışıdır. Horten bu eseri, 

alana dair alt yapısı olmayan okuyuculara yönelik kaleme almıştır.114 

12) “Die Entwicklungslinie der Philosophie im Kulturbereiche des Islam.”: Max Horten 

bu makalesinde, felsefenin Grek, Pers ve Hint felsefeleri yoluyla İslam düşüncesine etki 

ettiğini ve bu etkiler doğrultusunda bir gelişim içine girdiğini açıklamaya 

çalışmaktadır.115 

13) “Die Entwicklungsfähigkeit des Islam auf ethischem Gebiet.”: Bu makalede Horten, 

Müslüman bireyin örf ve adetlere bağlı olan davranışlarını kenara bırakarak, sadece 

manevi, ahlaki yönünü kaleme almaktadır. Horten bu yazısı ile İslam’ın ahlak anlayışının 

Batı’nınki ile benzer olup olmadığı, İslam’ın insanın şahsiyetine kıymet verip vermediği, 

İslam’ın insan sevgisini öğretip öğretmediği vs. gibi sorulara açıklık getirmeyi 

hedeflemektedir.116 

                                                 
114 Max Horten, Einführung in die höhere Geisteskultur des Islam. Gemeinverständlich 

dargestellt. (Bonn: Cohen, 1912), s.xi. 

115 Max Horten, “Die Entwicklungslinie der Philosophie im Kulturbereiche des Islam.,” 

Archiv für Geschichte der Philosophie c.22 (1909), s.166. 

116 Max Horten, “Die Entwicklungsfähigkeit des Islam auf ethischem Gebiet.,” ʿAceb 

nāme. A volume of oriental studies. Presented to Edward G. Browne on his 60th birthday. 

(1922), ss.210-211. 
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14) “Die Erkenntsnistheorie des Abū Raschīd (um 1068). Ein Beitrag zur Geschichte der 

Philosophie im Islam.”117: Max Horten bu yazısında Ebû Reşîd (ö. 4. asrın ortaları)’in, 

Basra ve Bağdat ekollerinin tartışma konularını ele alan, el-Mesāʾil fi’l-ḫilāf beyne’l-

Baṣriyyīn ve’l-Baġdādiyyīn isimli yazısını açıklamalar eşliğinde tercüme etmektedir. 

15) Die Philosophie des Abū Raschīd (um 1068). Aus dem Arabischen übersetzt und 

erläutert.: Max Horten tercümesini gerçekleştirdiği Ebû Reşîd’in el-Mesāʾil fi’l-ḫilāf 

beyne’l-Baṣriyyīn ve’l-Baġdādiyyīn isimli yazısının felsefî içeriğini bu makalesinde 

kaleme almaktadır. 

16) Die Gottesbeweise bei Schirázi. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und 

Theologie im Islam. Aus dem Arabischen übersetzt und erläutert.: Bu eserde Max Horten, 

Molla Sadrâ (ö.1050/1641)’nın el-Esfāru’l-erbaʿa fi’l-ḥikme isimli eserinden 

yararlanarak, Molla Sadrâ’nın Tanrı’nın ispatı hakkındaki görüşlerini açıklamaya 

çalışmıştır. 

17) “Grundlinien von Lebenssystem und mystischer Weltanschauung des Ḥallāğ 

(gest.922).”: Max Horten bu makalesinde Hallâc-ı Mansûr (ö.309/922)‘un tasavvufî 

dünya tasavvurunu ve öğretilerini kaleme almaktadır. 

                                                 
117 Fuat Sezgin, Max Horten’in bu çalışması ile Ebû Reşîd hakkındaki Die Philosophie 

des Abū Raschīd (um 1068). Aus dem Arabischen übersetzt und erläutert. isimli diğer 

eserini ve el-Mesāʾil fi’l-ḫilāf beyne’l-Baṣriyyīn ve’l-Baġdādiyyīn ‘nin Arthur Biram 

(ö.1967) tarafından yapılan Almanca çevirisini birleştirmiş ve Studien Zur Philosophie 

des Abū Rašīd an-Nīsābūrī ismi ile yayına sunmuştur.; Yusuf Şevki Yavuz, “EBÛ REŞÎD 

en-NÎSÂBÛRÎ,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.10, s.213. 
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18) Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift: Die Widerlegung des Gazali. Aus 

dem arabischen Original übersetzt und erläutert.: Max Horten’in bu kitabı, İbn Rüşd’ün 

Tehāfütü’t-Tehāfüt isimli eserinin Almancaya çevirisidir. Horten, bu eserin sadece 

çevirisi ile yetinmemiş, aynı zamanda kitaba “Hocazâde’nin Gazzâlî ve İbn Rüşd 

arasındaki ilmî tartışma hakkındaki kritiği” başlığında bir bölüm eklemiş ve Hocazâde 

(ö.893/1488)’nin bu iki filozofun tartıştığı problem hakkındaki düşüncelerini aktarmaya 

çalıştığını belirtmiştir.118 

19) “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.”: Max Horten, bu makalesinde Orta 

Çağ’ın önemli meselesi olan ve İslam felsefesinin ana konularından biri olan Varlık-

Mâhiyet problemini ele alarak açıklamaktadır.119 Ve özellikle bu problemde bir dönüm 

noktası yaratan Fârâbî üzerinde durmaktadır.120 

20) “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.”: Max Horten bu makalesinde 

İslam düşüncesinde Hint felsefesinin izlerinin varlığını ortaya koymaya çalışmakta ve 

Müslüman düşünürlerin fikirlerinin Yunan felsefesinden çok Hint felsefesinden 

kaynaklandığını savunmaktadır. 

                                                 
118 Max Horten, Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift: Die Widerlegung des 

Gazali. Aus dem arabischen Original übersetzt und erläutert. (Bonn: A.Marcus und 

E.Weber Verlag, 1913), s.282.; Anlaşılacağı üzere Max Horten Hocazâde’nin Tehāfutu’l-

Felāsife‘sini Gazzâlî ile İbn Rüşd arasındaki ilmî tartışmayı kaleme alan bir eser olarak 

görmektedir. Lakin bu doğru değildir, çünkü Hocazâde’nin Tehāfutu’l-Felāsife‘sinde İbn 

Rüşd’e dair tek bir atıf dahi yoktur. 

119 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.187. 

120 Horten, a.g.m., s.189. 
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21) Indische Strömungen in der islamischen Mystik.: Max Horten’in bu eserinde 

tasavvufun Hint düşünce ve öğretilerden etkilendiği ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. 

22) Lexikon wichtigster Termini der islamischen Mystik. Terminologische 

Untersuchungen zu grundlegenden Texten islamischer Frühmystik in Persien um 900.: 

Max Horten bu çalışmasında tasavvufun terimlerinden oluşan bir sözlük kayıt etmiştir ve 

aynı zamanda bu terimlerin analizini yapmıştır. Horten’in bu eseri aynı zamanda Indische 

Strömungen in der islamischen Mystik isimli çalışmasının ikinci bölümüdür. 

23) Der Islam in seinem mystisch-religiösen Erleben.: Bu eser İslam’da tasavvufî-dinî 

yaşamı inceleyen bir çalışmadır. 

24) “Die islamische Geisteskultur.”: Max Horten bu kitabında entelektüel Müslüman 

düşünürlerin dış kaynaklardan etkilenerek, Kur’an’ın sunduğu sembolik dünya tasavvuru 

ile sınırlı kalmadıklarını ve akla dayalı soyut terimler ile yeni bir dünya tasavvuru inşa 

ettiklerini anlatmaktadır. 

25) “Islamische Philosophie.”: Max Horten’in Religion in Geschichte und Gegenwart 

isimli ansiklopedide kaleme almış olduğu İslam felsefesi başlıklı yazısıdır. 

26) “Die Lehre vom Kumūn bei Naẓẓām (gest. 845). Ein Beitrag zur Geschichte der 

Philosophie im Islam.”: Max Horten, bu makalesinde Nazzâm (ö.231/845)’ın kümûn 

nazariyesini ve bu öğretiyi kabul eden ve reddeden görüşleri izah etmektedir. Ve 

Nazzâm’ın bu nazariyesinin kaynağının, presokratik filozof olan Anaksagoras (MÖ 500-

428)’ın felsefesi olduğunu açıklamaktadır.121 

                                                 
121 Max Horten, “Die Lehre vom Kumūn bei Naẓẓām (gest. 845). Ein Beitrag zur 

Geschichte der Philosophie im Islam.,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft c.63 (1909), ss.775-776. 
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27) “Die Geheimlehre der Jeziden, der sogennaten “Teufelsanbeter”.”: Max Horten bu 

yazısında Yezidilerin öğretilerini aktarmaya çalışmıştır. 

28) “Die Lehre von der Minne im Islam.”: Max Horten bu makalesinde tasavvufta ulvî 

aşk meselesini incelemiştir. 

29) “Der Pantheismus in der islamischen Mystik.”: Bu makalede Horten tasavvufta 

panteizm meselesini kaleme almıştır. 

30) “Menschentypus, Relativismus und Entwicklung in der orientalischen Kultur.”: Max 

Horten bu makalesinde Şark kültüründe gelişimi, farklı ırktan milletleri ve bu milletlerin 

tanrı tasavvurlarını ele almaktadır. Horten, Doğu kültürünün bu çeşitliliğe rağmen nasıl 

harmoni halinde bir kültür oluşturabildiklerinin anlaşılması için ortak noktaları tespit 

etmeye çalışmaktadır.122 

31) Die Metaphysik Avicennas. Enthaltend die Metaphysik, Theologie, Kosmologie und 

Ethik. Übersetzt und erläutert.: Bu eser İbn Sînâ’nın Kitābu’ş-Şifāʾ eserindeki el-

İlahiyyāt isimli bölümünün açıklamalı tercümesidir. 

32) Die Metaphysik des Averroes. Enthaltend die Metaphysik, Theologie, Kosmologie 

und Ethik. Nach dem Arabischen übersetzt und erläutert.: Max Horten’in bu çalışması, 

İbn Rüşd’ün Telḫîṣu Mâ baʿde’ṭ-ṭabîʿa isimli eserinin bir tercümesidir. Çeviriyi 

                                                 
122 Max Horten, “Menschentypus, Relativismus und Entwicklung in der orientalischen 

Kultur.,” Philosophisches Jahrbuch c.39 (1926), s.152. 
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açıklamalar ile gerçekleştiren Horten, eseri Mustafa el-Kabbânî (ö.1935)’nin neşrini 

kullanarak tercüme etmiştir.123 

33) “Muhammed Abduh (1905 gest.). Sein Leben und seine theologisch-philosophische 

Gedankenwelt. Eine Studie zu den Reformbestrebungen im modernen Ägypten.”: Max 

Horten, aynı başlığa sahip bu iki yazısında, Muhammed Abduh (ö.1905)’un hayatını 

anlatmış ve Muhammed Abduh’un kelamî-felsefî düşünce sisteminin analizini yapmıştır. 

34) “Die Modus-Theorie des Abū Hāschim (gest. 933). Ein Beitrag zur Geschichte der 

Philosophie im Islam.”: Bu makalede Horten, Ebû Hâşim (ö.321/933)’in ahvâl teorisini 

açıklamaktadır. Öğretinin oluşumunu ve problemini açıklamakta olan Horten, aynı 

zamanda teoriye yöneltilen eleştirilere de yer vermektedir. 

35) Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients.: Max Horten’in bu eseri bir İslam felsefesi 

Tarihi kitabı sayılmaktadır. Ancak içeriği klasik İslam Felsefesi Tarihi kitapları gibi 

tasarlanmamıştır. Horten İslam felsefesini bütüncül bir sistem olarak ortaya koymayı 

hedeflemiş ve sistemleri filozoflar, kelamcılar, tasavvufçular vs. gibi gruplara göre 

ayırarak açıklamayı hedeflemiştir.124 

                                                 
123 Max Horten, Die Metaphysik des Averroes. Enthaltend die Metaphysik, Theologie, 

Kosmologie und Ethik. Nach dem Arabischen übersetzt und erläutert. (Halle: Niemeyer, 

1912), s.V. 

124 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.17. 
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36) Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardī (gest.1191). Übersetzt und 

erläutert.: Max Horten bu çalışmasında Sühreverdî (ö.587/1191)’nin Ḥikmetü’l-İşrâḳ‘ını 

açıklamalı olarak Almancaya tercüme etmiştir. 

37) “Mönchtum und Mönchsleben im Islam nach Scharani.”: Horten bu makalesinde, 

Şa’rânî (ö.973/1565)‘nin görüşlerinden yola çıkarak İslam’da zahitlik ve zühd yaşamı 

açıklamaya çalışmıştır. 

38) Mystische Texte aus dem Islam. Drei Gedichte des Ibn ‘Arabī 1240. Aus dem 

Arabischen übersetzt und erläutert.: Horten’in bu kitabı Muhyiddin İbnü’l-Arabî 

(ö.638/1240)‘nin üç şiirinin açıklamalar eşliğinde tercümesidir. 

39) Das philosophische System des Schirazi. Übersetzt und erläutert.: Max Horten bu 

eserinde Molla Sadrâ’nın el-Esfāru’l-erbaʿa fi’l-ḥikme isimli eserini açıklamlar eşliğinde 

tercüme etmiştir.125 Özellikle Molla Sadrâ’nın Grek felsefesi hakkındaki görüşlerine yer 

vermeyi hedeflemiştir.126 

40) Die philosophischen Ansichten von Rázi und Tusi (gest.1209 und 1273). Mit einem 

Anhang: Die griechieschen Philosophen in der Vorstellungswelt von Rázi und Tusi. Aus 

Originalquellen übersetzt und erläutert.: Max Horten’e göre Fahreddin er-Râzî 

(ö.606/1210) ve Nasîrüddîn-i Tûsî (ö.672/1274) kelam ilminde en önemli 

düşünürlerdir.127 Çünkü Horten’in düşüncesinde bu iki düşünür, Grek felsefesi 

                                                 
125 Max Horten, Das philosophische System des Schirazi. Übersetzt und erläutert. 

(Strassburg: Verlag von Karl J.Trübner, 1913), s.X. 

126 Horten, a.g.e., s.X. 

127 Max Horten, Die philosophischen Ansichten von Rázi und Tusi (gest.1209 und 1273). 

Mit einem Anhang: Die griechieschen Philosophen in der Vorstellungswelt von Rázi und 
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öğretilerini kelam ilmine dahil ederek İslam felsefesinin gelişmesini sağlayarak katkıda 

bulunmuşlardır.128 Horten kaleme aldığı eserinde, bu iki düşünürün felsefî öğretilerini ve 

Yunan felsefesine bakış açılarını açıklamaktadır. 

41) Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam. Nach 

Originalquellen dargestellt.: Max Horten bu çalışmasında ilk dönem kelam ekollerindeki 

felsefe öğretilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.129 Burada Horten kelamcıları tek tek 

ele alıp açıklamalarda bulunmamakta, oluşmuş olan sistem ve meseleler üzerinden 

kelamcıların görüşlerine yer vermektedir. 

42) Die philosophischen Probleme der spekulativen Theologie im Islam.: Horten’in bu 

kitabı ilk dönem kelam ekollerinin felsefî öğretilerinin problemlerini kaleme almaktadır. 

43) Die religiöse Gedankenwelt der gebildeten Muslime im heutigen Islam.: Max Horten, 

İslam’ın anlaşılabilmesi için halkın pratikte uyguladığı ve inandığı inancı bilmenin yeterli 

olmadığını, Müslüman toplumun entelektüel kesimlerinin de mercek altına alınması 

gerektiğini düşünmektedir.130 Bu düşünceden yola çıkarak bu kitabında, İbrahim el-

Bâcûrî (ö.1277/1860)’nin eserlerini kaynak alıp,131 Müslüman âlimlerin Tanrı, dünya, 

varlık, ruh, insan ve ahlak gibi konular hakkındaki fikirlerini açıklamaya çalışmıştır. 

                                                 

Tusi. Aus Originalquellen übersetzt und erläutert. (Bonn: Verlag von Peter Hanstein, 

1910), s.iii. 

128 Horten, a.g.e., s.iii. 

129 Max Horten, Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam. Nach 

Originalquellen dargestellt. (Bonn: Verlag von Friedrich Cohen, 1912), s.vii. 

130 Max Horten, Die religiöse Gedankenwelt gebildeten Muslime im heutigen Islam. 

(Halle: Niemeyer, 1916), s.i. 

131 Horten, a.g.e., s.iii. 
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44) Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam.: Max Horten, İslam’da 

dini düşünce dünyasının bireyin aldığı eğitime göre şekillendiğini düşünmekte ve bu 

hususta alimler ile halk arasında bir farklılık bulunduğunu ifade etmektedir.132 Bu nedenle 

bu eserinde İslam halkının inanışlarına göre Tanrı, kâinat ve kâinatın oluşumu, ruhani 

varlıkların dünyası, astroloji ve sihir dünyası, dünya, insan, İslam, Kur’an-ı Kerim, ahlaki 

yaşam gibi konuları ele alarak açıklamaktadır. 

45) “Religion und Philosophie im Islam.”: Max Horten’in, filozoflara göre din ve felsefe 

ilişkisinin ne ifade ettiği hakkında açıklamalarda bulunduğu kısa bir makalesidir. 

46) “Sanūsī und die griechische Philosophie.”: Horten bu makalesinde kelamcı 

Muhammed b. Yusuf Senûsî (ö.895/1490)‘nin el-Muḳaddime fi’t-tevḥîd isimli eserine 

odaklanarak, Yunan düşünce şeklinin İslam’a dahil edildiğini kanıtlamaya çalışmaktadır. 

47) “Der Skeptizismus der Sumanija nach der Darstellung des Rāzī. Ein Beitrag zur 

Geschichte der philosophischen Bewegung im Islam und ihrer Beziehung zu Indien.”: 

Max Horten bu makalesinde, Fahreddin er-Râzî’nin el-Muḥaṣṣal’ında kaleme aldığı, 

Sümeniyye fırkasının görüşlerini incelemekte ve bu fırkanın öğretilerinin Hint kaynaklı 

olduğunu iddia etmektedir.133 

48) “Die sogenannte Ideenlehre des Muammar (gest.850).”: Max Horten bu makalesinde 

Muammer b. Abbâd (ö.215/830)’ın mânâ teorisini açıklamaktadır. Horten, Muammer’ın 

                                                 
132 Max Horten, Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam. (Halle: 

Niemeyer, 1917/1918), s.Ⅶ. 

133 Max Horten, “Der Skeptizismus der Sumanija nach der Darstellung des Rāzī. Ein 

Beitrag zur Geschichte der philosophischen Bewegung im Islam und ihrer Beziehung zu 

Indien.,” Archiv für Geschichte der Philosophie c.24 (1911), s.144. 
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kullandığı mʿanā kelimesine soyut bir anlam yükleyerek, öğretinin Eflâtun (MÖ 427-

347)’un sistemiden farklı olduğunu ama Hint felsefesiyle benzerlik taşıdığını 

söylemektedir.134 

49) “Was bedeutet al-kaun als philosophischer Terminus? Ein Beitrag zur Kenntnis der 

Philosophie im Islam.”: Max Horten bu makalesinde İslam felsefesinde kullanılan el-kevn 

kavramının terminolojik anlamını vermeye çalışmaktadır. Ve bunu yaparken özellikle 

Molla Sadrâ (ö.1050/1641)’nın el-Esfârü’l-erbaʿa fi’l-ḥikme isimli eserinden 

faydalanmaktadır.135 

50) “Was bedeutet ma’nan als philosophischer Terminus? Eine Studie zur Geschichte der 

islamischen Philosophie.”: Max Horten bu yazısında Muammer b. Abbâd’ın mânâ 

kavramını mercek altına almaktadır. Horten, mânâ kavramını açıklamakta, kavramın 

nerdeyse tüm Arap felsefî literatüründe aynı soyut anlamı taşıdığını birkaç örnek vererek 

anlatmakta ve Hint düşüncesinin etkisinin varlığından bahsetmektedir.136 

51) “Wesenheit und Dasein in der islamischen Philosophie.”: Max Horten bu makalesinde 

Fârâbî’nin ele aldığı mâhiyet ve varlık problemini kısaca özetlemektedir. 

                                                 
134 Max Horten, “Die sogenannte Ideenlehre des Muammar (gest.850).,” Archiv für 

systematische Philosophie c.15 (1909), s.473 ve s.483. 

135 Max Horten, “Was bedeutet al-kaun als philosophischer Terminus? Ein Beitrag zur 

Kenntnis der Philosophie im Islam.,” Die Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft c.65 (1911), ss.539-540. 

136 Max Horten, “Was bedeutet ma’nan als philosophischer Terminus? Eine Studie zur 

Geschichte der islamischen Philosophie.,” Die Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft c.64 (1910), ss.393-396. 
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52) “Weltanschauungsbildungen in der islamischen Mystik.”: Horten bu makalesinde 

tasavvufçuların dünya tasavvurlarının oluşumunu, Hint felsefesi, Pers ve Grek 

felsefesinden etkilendiklerini belirterek anlatmaya çalışmaktadır.137 

53) “Die Religion des Islam.”: İslam dini hakkında bilgi içeren bir makaledir. 

54) “Die Probleme der Orientalistik.”: Oryantalizmin sorunlarının kaleme alındığı bir 

makaledir. 

55) Die spekulative und positive Thelogie des Islam nach Razi (1209) und ihre Kritik 

durch Tusi (1273). Nach Originalquellen übersetzt und erläutert. Mit einem Anhang: 

Verzeichnis philosophischer Termini im Arabischen: Max Horten, bu kitabında Fahreddin 

er-Râzî’nin el-Muḥaṣṣal isimli eserini temel alarak, özellikle de el-Muḥaṣṣal’ın son 

bölümü olan kelam kısmını inceleyerek, Fahreddin Râzî’nin kelam anlayışını açıklamaya 

çalışmaktadır. Horten çalışmasında ayrıca el-Muḥaṣṣal’a şerh eden Nasîrüddin Tûsî’nin 

Telḫîṣü’l-Muḥaṣṣal‘ından da yararlanarak, Nasîrüddin Tûsî’nin Fahreddin Râzî’ye olan 

eleştirilerine de yer vermektedir. Ayrıca kitabın son bölümünde eserde geçen felsefî 

Arapça terimler verilmektedir. 

 

3.1. Max Horten’in İslam Felsefesi Tarihi Kitabı 

1924’de, Max Horten’in yayınladığı Die Philosophie des Islam in ihren 

Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients isimli 

İslam felsefesi tarihi kitabı, oryantalistler tarafından önceki kaleme alınan İslam felsefesi 

                                                 
137 Max Horten, “Weltanschauungsbildungen in der islamischen Mystik.,” 

Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft c.39 (1926), ss.46-47. 
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tarihi kitaplarından farklıdır. Önceki eserlerden farklı olarak Horten’in bu eserinde Hint 

ve Pers kaynaklı olduğuna inandığı tasavvufa vurgu vardır.138 Bunun nedeni ise 

Horten’in, İslam felsefesinin Yunan felsefesinden çok Pers ve özellikle Hint felsefesi 

kaynaklı olduğuna inanmasıdır. Dolayısıyla Horten bu eserinde, tasavvufun bazı 

öğretilerinde Hint kaynaklarının izi olduğuna dair örnekler vermekte ve aynı yöntemi 

İslam filozofları ve kelamcılar üzerinde de uygulamaya çalışarak İslam düşüncesinde bir 

Pers ve Hint etkisinin hâkim olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. 

Die Philosophie im Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tanrı, 

dünya, ahlakî değerler, Peygamberin sözlerinin uygulanması, kültür sorunları, yabancı 

dünya tasavvurların algılanması, putperestlik, akıl kültürünün birliği gibi genel anlamda 

olan, İslam dünyasına ait görüşlere yer verilmektedir. 

İkinci bölüm ise üst sınıf (Alm. Oberschicht), orta sınıf (Alm. Mittelschicht), alt 

sınıf (Alm. Unterschicht) diye kendi içinde üç alt bölüme ayrılmaktadır. Üst sınıfta, 

Metafizikçiler adı altında filozoflar ve kelamcılar ve Ahlakçılar adı altında da 

tasavvufçular kaleme alınmıştır. Orta sınıfta, İhvân-ı Safâ, Câhız (ö.255/869) gibi 

düşünürler, Horten’in tabiri ile felsefe yapmaya çalışan amatörler yer almaktadır. Son 

olarak alt sınıfta da halk inanışları anlatılmaktadır. 

 

 

 

                                                 
138 Daiber, a.g.m., s.xxiii. 
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II. BÖLÜM: MAX HORTEN’DE İSLAM FELSEFESİ ALGISI 

1. Max Horten'e Göre İslam Düşüncesi 

1.1. Max Horten’e Göre İslam Felsefesinde Tanrı ve Alem İlişkisi 

Max Horten, Kur’an’a bakıldığında Tanrı’yı ispatlamak için âlem ve âlemin 

oluşumu hakkında belâgat sanatı ile deliller getirildiğinin anlaşılacağını ifade 

etmektedir.139 Kur’an’ın getirmiş olduğu delillere göre Allah, tek ve en yüce Tanrı’dır.140 

Horten, Kur’an’ın bu şekilde felsefî-kelamî yükselebilen bir kültürün zeminini hazırlamış 

olduğunu düşünmektedir.141 Hatta ona göre Kur’an, Nûr ayeti142 ile sonradan oluşan 

tezahür anlayışlarının delilini oluşturmaktadır.143 

Bu nedenle Max Horten’e göre Allah kavramının144 (Alm. Allah Begriff) 

incelenmesinde sadece İslam’ın ilk kaynakları ile sınırlı kalınmamalı aynı zamanda İslam 

dünyasının ruhunu değiştiren ve geliştiren Orta Çağ dönemine kadar kaleme alınan 

                                                 
139 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.25. 

140 Horten, a.g.e., s.25. 

141 Horten, a.g.e., s.25. 

142 24/Nûr:35 

143 Horten, a.g.e., s.26. 

144 Horten’in “Allah” kelimesini kullandığı ifadelerde, “Allah” kelimesi değiştirilmeden 

düşünceleri aktarılmıştır. 
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eserler de kaynakça olarak kullanılmalıdır.145 Allah kavramını bu şekilde analiz eden 

Horten, Allah’ın en yüksek/yüce Tanrı olmadığının yanı sıra, Allah’ın evren ile bir/özdeş 

(Alm. identisch) olduğunu ve evrenin derin (bâtinî) katmanlarını da oluşturduğunu ifade 

eden bir iddiada bulunmaktadır.146 

Max Horten, burada iki varlık seviyesinin olduğunu ve bunlardan ilkinin, varlığı 

âlem olmadan düşünülen, Mutlak Bir/Ehâdiyet (Alm. Ureinheit) olduğunu, ikincisinin 

ise, varlığın mutlak birliği tanrısal olmayan bir şey ile beraber düşünülen, ulûhiyetlik 

(Alm. Allah-Stufe) olduğunu iddia etmektedir.147 Burada varlığın mutlak birliği, var olan 

her şeyin var olmasından yola çıkılarak ele alındığında ulûhiyete ulaşılmaktadır.148 Var 

olan her şey, Mutlak Varlık ile birlikte Allah’ın kendisini oluşturmaktadır.149 

Horten’e göre ulûhiyet kavramı sekiz duruma göre değişmektedir:150 

1) Varlık, zorunlu olarak kendisine bağlı, tümel ve tikel olan, isimler ve sıfatlar 

ile birlikte ele alınmaktadır.151 İsimler ve sıfatlar (Alm. Namen und Eigenschaften) 

âlemdeki her şeyin toplamı, bütünü olduğu için âlem bir ayrılmazlık ve zorunlulukla 

                                                 
145 Max Horten, “Der Allah-Begriff im Islam.,” Archiv für systematische Philosophie und 

Soziologie no:33 (1929), s.122. 

146 Horten, a.g.m., s.123.; Horten’in Allah’ı en yüce varlık kabul etmemesi ve Allah’tan 

ayrı “Mutlak Bir” olarak ifade ettiği bir varlığın asıl yüce olan Tanrı olduğunu iddia 

etmesi, İslam düşüncesine tamamen aykırıdır. 

147 Horten, a.g.m., s.123. 

148 Horten, a.g.m., s.123. 

149 Horten, a.g.m., s.123. 

150 Horten, a.g.m., s.123. 

151 Horten, a.g.m., s.123. 
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Tanrı’ya bağlıdır.152 Ve bu durumda Allah’ın ulûhiyetliği, “Rölatif Birlik”153 (Alm. 

relative Einheit) ve “Mutlak Birliğin Merkezi”154 (Alm. Station der Urvereinigung) 

olarak adlandırılmaktadır.155 

Horten’e göre ehâdiyet (Alm. Einheit/Ureinheit), hakikatin iç yüzünü tarif 

ederken, vâhidiyet (Alm. relative Einheit) dış yüzünü ifade eder ve bu ikisi de bir ve aynı 

olan Tanrı’nın perspektifleridir.156 Âlem, yüzeysel bakıldığında çokluk barındırdığı için 

vâhidiyettir, ancak derine inildiğinde, bâtınî yönüyle bakıldığında, bunun bir yanılsama 

olduğu ve âlemin aslında ehâdiyet ve Tanrı olduğu anlaşılmaktadır.157 

2) Horten, isimlerin tezahür çeşitleri olan a’yân158 (Alm. Individuen) ve hakâ’ik159 

(Alm. Ideen) ve dış dünyada bu Tanrı’nın eğilimlerine karşılık gelen mükemmel formlar 

(Alm. Entelechien) ile ulûhiyetin kavranabildiğini ve bu ulûhiyetin “Tanrı’nın hakimlik 

seviyesi”160 (Alm. Stufe der Gottesherrschaft) olarak adlandırıldığını belirtmektedir.161 

                                                 
152 Horten, a.g.m., s.124. 

153 Vâhidiyet 

154 Cem 

155 Horten, a.g.m., s.124. 

156 Horten, a.g.m., s.124. 

157 Horten, a.g.m., s.124. 

158 tikeller 

159 tümeller 

160 El- Hakîm 

161 Horten, a.g.m., s.125. 
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Burada Max Horten’e göre Varlık çemberinin merkezinde Mutlak Bir (Alm. 

Ursubstanz) yer almaktadır.162 Bu merkezî çemberden sonra gelen çemberde, Horten’in 

Ideen olarak ifade ettiği hakâikler yer almaktadır.163 A’yân ise, içten dışa doğru olan bir 

hareketin en dış çemberidir.164 Ve en son çember olan a’yân çemberinde, Mutlak Bir’in 

somutlaştırılması olan, geçici duyusal şeyler bulunmaktadır.165 Kendisinde tanrısal tözün 

ışığının gizlendiği bu duyusal şeyler, tanrısal tözün çeşitli tezahürleri olmaları nedeniyle, 

tanrısal tözü yansıtmaktadırlar.166 Âlemdeki bu yansımalar ise mutlak töze kıyasla, 

güçsüzdür, bir yanılsama ve hayaldir, hatta varlıksızlardır, o nedenle mutlak hâkimiyet 

Tanrı’nındır.167 

Horten’e göre âlemdeki duyusal şeylerin tanrısal tözün bir tezahür çeşidi olduğu 

görüşü, İran mitolojisinde yer alan Gayomard hikayesinden kaynaklanmaktadır.168 

Zerdüştlük’teki Gayomard efsanesine göre Gayomard ışık tanrısı (Ahura Mazda) 

tarafından karanlığın bulunduğu dünyaya gönderilmekte ve Karanlık Tanrısına karşı 

savaşıp yenilmektedir.169 Öldürülen Gayomard‘ın uzuvları âlemin parçalarını 

oluşturmaktadır. Bu efsaneye göre âlem ve parçalarının toplamı Gayomard ile özdeş 

kabul edilmektedir.170 

                                                 
162 Horten, a.g.m., s.125. 

163 Horten, a.g.m., s.125. 

164 Horten, a.g.m., s.125. 

165 Horten, a.g.m., s.125. 

166 Horten, a.g.m., s.125. 

167 Horten, a.g.m., s.125. 

168 Horten, a.g.m., s.125. 

169 Horten, a.g.m., s.129. 

170 Horten, a.g.m., s.129. 
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Ayrıca Horten, Mutlak Nûr’un duyusal şeylerde gizlendiği fikrinde, ışık-karanlık 

savaşı düşüncesinin bulunduğunu söylemekte ve bu düşünceden yola çıkılarak Mutlak 

Nûr’un taşıp, yayılıp âlemdeki karanlığı azalttığına inanıldığını ifade etmektedir.171 

Burada Horten’e göre bu ışık-karanlık fikri, Zerdüştlük öğretilerinde ifade edilen ışık-

karanlık düalizminden alınmıştır.172 

Horten, Tanrı’nın eğilimlere sahip olması fikrinin, Aristo’nun Ousia173’sının 

eğilimlere (Alm. Dispositionen174) sahip olduğu görüşünden alındığını ve yaratılanlar 

                                                 
171 Horten, a.g.m., s.125. 

172 Horten, a.g.m., s.125. 

173 “[…] Ontoloji tarihinde, varlık konusunda cevher, öz ve şekil gibi düşüncelerde 

birleşen değişmezler düşüncesi doğmuştur. Cevher fikri Aristoteles (MÖ 540-450)’in 

değişmeye karşı değişmezliği kurtarmak için ileri sürdüğü fikirdir. Cevher bütün değişen 

arazların, yüklemlerin dayandığı şeydir.[…]”; Mehmet Vural, İslam Felsefesi Sözlüğü 

(Ankara: Elis Yayınları, 2003), s.304. “Çeşitli koşulların etkisi altında şeylerin değişebilir 

olması durumuna karşıt, Öz kavramı, her bir şeyin bütün öbür şeylerden farklı olarak 

kendi kendisi olma anlamına gelir. Öz kavramı, her felsefi sistemde Öz ile varlık arasında 

olduğu kadar, şeylerin Öz’ü ile bilinç arasındaki ilişkinin ele alınışı bakımında da 

sistemler arasında bir ayrım yapılabilmesinde büyük önem taşır.[…]”; İvan Frolov, 

Felsefe Sözlüğü, terc. Aziz Çalışlar (İstanbul: Cem Yayınevi, 1991), s.373. 

174 ““Özellik, eğilim, istidat” (disposition), parçaları olan bir şeyin, yer, güç ve form 

bakımından düzenlenmesi anlamına gelir.”; Aristoteles, Metafizik, terc. Ahmet Arslan 

(İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2014), s.276.; “Ortaçağ’da, Aristoteles’in diathesis kavramı 

Latinceye disposito olarak çevrilmiştir. Aristo’nun diathesis kavramı Metafizik’te 

parçaları olan bir şeyin, mekâna veya kuvvete veya türe göre olsun, bir sırası, düzeni 

olarak anlaşılmaktadır. Sıralama, düzenleme (diathesis) isminden de anlaşılacağı üzere 
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üzerinde mutlak hâkimlik anlayışının Hristiyanlıktaki Kyrios175 fikrinden alındığını ve bu 

brahman-monist sistemine yerleştirildiğini ifade etmektedir.176 

3) Horten’e göre mahsûsat dünyasındaki şeyler tümelleri açısından ele 

alındığında, ulûhiyet kavramı, “Rahman”, “İlk Akıl”177, ki bu aynı zamanda ilâhî kararın 

Kader Levhası178 anlamına da gelmektedir, “Kur’an’ın Kaynağı” ve “En Yüksek Kader 

Kalemi”179 olarak isimlendirilmektedir.180 

                                                 

burada bir düzen, sıra (konum) bulunmak zorundadır. Bunun yanı sıra dispositio kelimesi, 

Metafizik’te “Özellik” olarak ifade edilen ve belli bir durumda olan şeyin iyi veya kötü 

bir eğilimi ve özelliği anlamını taşıyan, habitus anlamına da gelmektedir.”; Juan Li, “Das 

Vernunftproblem bei Leibniz” (Yüksek Lisans tezi, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 

2010), s.38. 

175 Kyrios, bir şey veya birisi üzerinde hükmedebilen anlamına gelmektedir. Eski Ahit’in 

Yunancaya çevirisi olan Septuaginta’da, İbranice “Rab” kelimesi “Kyrios” olarak 

çevrilmiştir. Böylelikle Tanrı, yaratılanlar ve hayat üzerinde mutlak hakimiyeti olan, yani 

Kyrios, anlamına gelmektedir.; Stefan Wenger, Abhandlungen zur Theologie des Alten 

und Neuen Testaments Band 100:Der wesenhaft gute Kyrios (Zürich: Theologischer 

Verlag Zürich, 2011), s.53. 

,176 Horten, a.g.m., s.125. 

177 Horten’in İlk Akıl’dan kastı Faal Akıl’dır. 

178 Semâ 

179 Kalem 

180 Horten, a.g.m., s.126. 
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Burada Horten, Ideen (hakâik) olan tümellerin, a’yânda, tikellerde bulunduğunu 

ve soyut kavramsal içeriklerin de nesne dünyasında bir varlık sınıfı olarak 

somutlaştırıldığını ifade etmektedir.181  

Horten, aktif olan ve tüm şeylerin formunu kendisinde bulunduran, İlk Akıl (Faal 

Akıl) isminin, Yunan felsefesindeki Nous kelimesi için kullanıldığını belirtmektedir.182  

Horten’e göre Kader Levhası, ay altı alemde olacak her şeyin önceden 

belirlendiği, felekler dünyasıdır.183 Bu levha ve ona yazmak için kullanılan yüce Kader 

Kalemi, Allah’a tabi kılınarak tüm astral dünya öğretileri bu sisteme dahil 

edilmektedir.184 Ayrıca Horten’e göre, Tanrı’nın “Kur’an’ın Kaynağı” olarak 

isimlendirilmesinin nedeni ise O’nun yeryüzündeki Kur’an’ın göksel prototipi 

olmasındandır.185 

4) Ulûhiyet kavramı, tümellerin tecrübe dünyasında somutlaşarak tikellere 

dönüşmeleri açısından ele alındığında, Tanrı “Rahim”, “Tümel Ruhun Efendisi”, “Kader 

belirleyen Levha”186 olarak adlandırılmaktadır, ki bu levhaya aynı zamanda “Korunan 

Levha”187 ve “Apaçık Bilinen Kitap”188 da denilmektedir.189 

                                                 
181 Horten, a.g.m., s.126. 

182 Horten, a.g.m., s.126. 

183 Horten, a.g.m., s.126. 

184 Horten, a.g.m., s.126. 

185 Horten, a.g.m., s.126. 

186 Kitab-ı Sâdık 

187 Kitab-ı Hafız 

188 Kur’an-ı Mübîn 

189 Horten, a.g.m., ss.126-127. 
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Horten, nesnelleşerek ortaya çıkan tikeller arasında, belirlenmiş ve sürekli olan, 

somut bir ayrışmanın olduğunu açıklamakta ve “Tümel Ruhun Efendisi” isminin esasen 

Helenistik felsefedeki evren ruhunu, yani Demiurgos190’u ifade ettiğini 

vurgulamaktadır.191 

5) Horten, ulûhiyet kavramının, suretlerindeki farklılık nedeniyle birbirinden 

ayrılan tikellerin, değişebildiklerini, değişkenlik gösterebildiklerini göz önünde 

bulundurarak ele alındığında, Tanrı’nın “Silen ve Yazan”192 (Alm. der Aufwischende und 

Aufschreibende), “Hayat Veren”193 (Alm. der Lebenspendende) ve “Tümel Vücuda (Alm. 

Allgemeinkörper) Nakşedilen Ruhun Efendisi”194 olarak adlandırıldığını 

belirtmektedir.195 

                                                 
190 “(= Yun. işçi, yapıcı): 1 - (Platon’da) Evrenin yapıcısı, kurucusu, evrene biçim 

kazandıran Tanrısal güç. // Bir ereğe göre oluşturan, etkileyen bir güç olarak demiourgos 

salt biçimler olan → ideaları örnek alarak dünyayı yaratmıştır. Bu görüş dünyayı yoktan 

var eden yaratıcı bir Tanrı’nın olduğu düşüncesinden uzaktır. 2 - (Plotinos’da) Evren ruhu 

anlamına da gelir. 3 - Gnostiklere göre asıl Tanrı’dan, en yüksek Tanrı’dan başka bir 

tanrı.”; Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 

1975), s.45. 

191 Horten, a.g.m., s.127. 

192 El-Muîd 

193 El-Bâsıt 

194 nufus-i muntabi’ah= nefsin kâmil tabiatı; bkz İsmail Erdoğan, “İslam Düşüncesinde 

Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm Fikri,” Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 

sayı:17 (2006), s.125. 

195 Horten, a.g.m., s.127. 
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Horten’in açıklamalarına göre suretler, maddeyi kabul edip ona form 

vermelerinden dolayı somutlaşarak ay üstü âlemde sahip oldukları tümellik doğalarını 

kaybedip geçici olan ay altı âleme saplanmaktadırlar.196 Geçici olan bu ay altı âlemindeki 

şeyler oluş ve bozuluşa tabidirler, yani silinip yeniden yazılmaktadırlar.197 Ancak 

değişmeyen ve geçici olmayan bir tek Tanrı’dır.198 

Horten, tikelliğe bürünen tümellerin bir bütünlük/birlik oluşturmalarından dolayı, 

onları “vücut” olarak ifade etmektedir. Bu vücudun, Helenistik makro kozmos 

öğretisindeki evrensel vücut (Alm. Universalkörper) fikrinden geldiğine işaret 

etmektedir.199 

6) Horten’in ifadesine göre ulûhiyet kavramı hem zihinsel hem fiziksel türlerin 

suretlerinin algılayıcısı olarak ele alınırsa, bu durumda Tanrı “Alıcı/Kabul Edici”200 

(Alm. der Aufnehmende) ve “Hylê’nin Efendisi” (Alm. Herr der Hylê) ismini 

almaktadır.201 

Horten, evrende pasif varlık kategorisinin oluşmasının, maddenin sureti kabul 

etmesiyle başladığını ve bu kabul edici pasif varlık kategorisinin Allah ile özdeş olduğunu 

ve bu nedenle Tanrı’ya “Kabul Edici” de denildiğini izah etmektedir.202 Horten, Allah’ın 

                                                 
196 Horten, a.g.m., s.127. 

197 Horten, a.g.m., s.128. 

198 Horten, a.g.m., s.128. 

199 Horten, a.g.m., ss.127-128. 

200 Bâtın 

201 Horten, a.g.m., s.128. 

202 Horten, a.g.m., s.128.; Horten burada maddeye suretini Faal Akıl ile sureti alan 

maddeyi özdeş kabul etmektedir ve Faal Akıl’ı Tanrı olarak görmektedir. 
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burada bahsi geçen özdeşliğinin Sünni görüşe aykırı olduğunu, fakat bu kavramı 

oluşturan tasavvufçuların burada Kur’an’ın bâtıni anlamından yola çıkarak bu fikre 

ulaştıklarına dikkat çekmektedir.203 

Horten, Hylê’nin, şekil almamış olan ilk maddenin, herhangi bir form almamış 

olmasından ötürü içinde bir tümelliği barındırdığını ama aynı zamanda tecrübe 

dünyasındaki maddî şeylerin toplamı olmasından dolayı bir tekillik taşıdığını 

söylemektedir.204 Ayrıca bu ilk madde, ışık-karanlık anlayışına göre noksanlığı ve 

karanlığı ifade ettiği için, evrenin en alt, en derin, bâtıni alemini oluşturmaktadır.205 

Sebebini açıklamayan Horten, bu bâtıni âlemin de Allah ile özdeş olduğunu 

belirtmektedir.206 

7) Max Horten, ulûhiyet kavramının, duyusal algılanabilir olan tikel suretler 

açısından ele alındığında, Tanrı’nın isminin “Suretlerde Beliren/Resmedilen”207 (Alm. 

Der in der Wesensform Gestaltete) ve “Mutlak ve Belirlenmiş Hayal (Soyut) Âleminin 

Efendisi” (Alm. Herr der absoluten und determinierten Phantasiewelt) olacağını 

belirtmektedir.208 

Horten’e göre Hylê’nin bâtıni katmanından, duyular ile kavranabilen, tecrübe 

edilebilen şeyler oluşmaktadır ve bu şeyler aynı zamanda a’yânı belirleyenlerdir.209 

                                                 
203 Horten, a.g.m., s.128. 

204 Horten, a.g.m., s.128. 

205 Horten, a.g.m., s.128. 

206 Horten, a.g.m., s.128. 

207 El-Musavvir 

208 Horten, a.g.m., s.128. 

209 Horten, a.g.m., s.128. 
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Madde karanlık olduğu için, ilk maddeye suretler verildiği andan itibaren evrende bir 

pasiflik başlamaktadır. Horten, burada Hylê’nin suret almasının pasif olarak 

gerçekleştiğini ve bu nedenle Tanrı’nın maddeye şekil veren suretlerde belirdiğini, 

resmedildiğini ifade etmektedir.210 Çünkü nûr olan Tanrı karanlık olan maddede değil, 

ancak ona formunu veren surette belirmektedir. 

Yukarda bahsedildiği üzere, Horten’nin İslam kaynaklarından edindiği bilgiye 

göre Tanrı mutlak ve belirlenmiş hayal/soyut âleminin efendisidir. Horten bu hayal/soyut 

âleminin Barzach (Berzah Âlemi), ara dünya olduğunu söylemektedir.211Ayrıca Horten, 

Helenistik makro kozmos öğretisinde insanın hayal dünyasının, henüz vücut bulmamış, 

maddeye bürünmemiş ama duyusal formlara, yani suretlere sahip olan formlar dünyasını 

temsil etmekte olduğunu açıklamaktadır.212 Bu açıklaması ile Helenistik felsefeden alıntı 

yapıldığına dair bir atıfta bulunmaktadır. 

8) Ulûhiyet kavramı, duyu âlemini (Alm. Welt der šahādah) oluşturan, duyusal 

varlık formları/suretleri açısından ele alındığında, Tanrı “Görünen”213 (Alm. der 

Sichtbare), “Mutlak” (Alm. Absolute), “Son”214 (Alm. der Letzte) ve “Mülk Âleminin 

Sahibi”215 (Alm. Herr der Welt des Erdreiches) diye adlandırılmaktadır.216 

                                                 
210 Horten, a.g.m., s.128. 

211 Horten, a.g.m., ss.128-129. 

212 Horten, a.g.m., s.128. 

213 Eş-Şehîd 

214 El-Âhir 

215 El-Melik 

216 Horten, a.g.m., s.129. 



47 

 

Max Horten, insanın duyu âleminde 5 duyusu ile algılayabildiğini fakat bu duyular 

ile hayal/soyut âlemini algılayamadığını ifade etmektedir.217 Bu detay sonrasında, evren 

katmanlarının şu şekilde bir sıralamanın içinde bulunduğunu söylemektedir; 1) Evren 

Aklı (Nous), 2) Evren Ruhu (Demiurgos), 3) Ara Dünya (Berzah), 4) Somut Şeylerin 

Fiziği (dünya), 5) İlk madde (Hylê).218 Horten, saydığı bu âlemlerin her birinin Allah ile 

özdeş olduğunu ve aynı zamanda Allah’ın bu âlemlerin toplamı olduğunu iddia 

etmektedir.219 

Horten, Tanrı’ya verilen “Son” isminin ise, Hristiyanlıktaki Tanrı’nın Alpha ve 

Omega (Başlangıç ve Son220) olduğu anlayışını barındırdığını, burada Hıristiyanlık motifi 

bulunduğunu söylemektedir.221 

Horten, Tanrı’nın hem mülk âlemi olan ay altı âleminin hem de ay üstü âlemi olan, 

melekût âleminin efendisi olduğunu söylemektedir.222 Horten, aynı hakikatin iki farklı 

yansıması olan bu iki âlemin Tanrı’yı temsil ettiğini ifade etmektedir.223 

 

 

 

                                                 
217 Horten, a.g.m., s.129. 

218 Horten, a.g.m., s.129. 

219 Horten, a.g.m., s.129. 

220 El-Evvel ve El-Âhir 

221 Horten, a.g.m., s.129. 

222 Horten, a.g.m., s.129. 

223 Horten, a.g.m., s.129. 
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 1.2. Max Horten Düşüncesinde Din ve Felsefe İlişkisi 

 Max Horten, tüm İslam filozoflarının vahiy olmadan bir dinin olmadığı şartına ve 

en yüksek vahyin Kur’an olduğuna inandıklarını belirtmektedir.224  

Max Horten, İslam filozoflarının felsefeyi dinin bir başka tezahür şekli olarak 

gördüklerini, aynı zamanda dinin de felsefeyi dinî bir boyuta taşıdığına inandıklarını ifade 

etmektedir.225 Bu nedenlerden dolayı Horten’e göre İslam filozofları, din ile felsefenin 

birbirlerine ait ve iç içe olduklarını düşünmektelerdir.226  

Horten’e göre din ve felsefe her ne kadar iç içe de olsalar, her konuda tamamen 

birbirleriyle uyumlu değillerdir.227 Çünkü felsefe, doğa bilimleri ve matematik dahil 

olmak üzere tüm doğa bilgilerini kapsamakta, din ise bunların yanı sıra ibadetleri de 

kapsamaktadır.228 Ayrıca din, bilgi türü açısından doğaüstü bilgi türüne sahipken, felsefe 

doğal bilgi türüne sahiptir.229 

Horten, İslam filozofunun Tanrı, evren ve evrenin kanunları hakkındaki 

düşüncelerinin formu olan felsefî sisteminin, manevi dünyasını şekillendirdiğini ve bu 

                                                 
224 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.55. 

225 Max Horten, “Religion und Philosophie im Islam.,” Der Islam: Zeitschrift für 

Geschichte und Kultur des islamischen Orients c.4 (1913), s.1. 

226 Horten, a.g.m., s.1. 

227 Horten, a.g.m., s.1. 

228 Horten, a.g.m., s.1. 

229 Horten, a.g.m., s.1. 
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nedenle felsefenin filozof için din niteliğinde olduğunu ifade etmektedir.230 Horten’e göre 

filozof için din ise Tanrı ve dünya hakkında bir öğreti ve ahlaki eylemlerin yönetimidir, 

teorik ve pratik felsefedir.231 Horten’in düşüncesinde filozof için felsefe dinin yanında 

ayrıca oluşan bir düşünce yapısı değil, dinin kendisidir.232 Çünkü din, filozof için 

felsefesinin ruhunu oluşturan ve felsefesine şekil veren temel unsurdur.233 

Horten, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün felsefeyi dinin bir tezahür çeşidi olarak 

düşünen filozoflar olduklarını belirtmektedir. Horten bu düşüncesini desteklemek 

amacıyla, Fârâbî’nin felsefe sisteminde kader kalemi (Alm. Schicksalgriffel), kader 

levhası (Alm. Schicksaltafel) ve melek gibi dinî nitelikli kavramlar kullanmasını ve İbn 

Sînâ’nın Risāle fī İsbāti Nubuvve isimli risalesinde öğrencisinin dini meseledeki sorusuna 

felsefe sistemi ile yanıt vermesini ve İbn Rüşd’ün felsefeyi ve dini aynı hakikatin iki farklı 

yansıması olarak ifade etmesini, bu konuda örnek olarak vermektedir.234 

Horten’in gözünde, dini inançlarına göre felsefelerine şekil veren İslam 

filozofları, inatçı bir şekilde, İslam’ın Tanrı’nın en mükemmel vahyi olduğuna 

inanmaktadırlar.235 Bu filozoflar için, peygamber doğaüstü bir aydınlanma ve vizyon ile 

doğal aklın (natural intelligence) ulaşamadığı ilahi hakikatleri algılamakta ve bunları 

                                                 
230 Horten, a.g.m., s.1. 

231 Horten, a.g.m., s.1. 

232 Horten, a.g.m., ss.1-2.; Horten burada  

233 Horten, a.g.m., s.2. 

234 Horten, a.g.m., ss.1-2. 

235 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.48.; Max Horten, Die 

Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen 

des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), s.55. 
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insanlara aktarmaktadır.236 Yine bu filozoflar için, filozoflar zayıf olan doğal akılları ile 

peygamberin ulaşabildiği hakikatlerin ancak bir kısmına ulaşabilmektedirler ve bunu 

vahiy ile mükemmel bir uyum içinde yapmaktadırlar.237 Bu nedenle Horten, filozofların 

kendilerini İslam’ın savunucuları olarak görüldüklerini ifade etmektedir.238 

Max Horten, İslam filozoflarının yanı sıra, tasavvufçuları da filozoflar olarak 

görmektedir.239 Çünkü Horten’in anlayışına göre tasavvufçuların düşünce yapıları Yeni 

Eflâtuncu-Hint felsefesini içinde barındırmaktadır.240 Hatta Horten, bir kaynak 

göstermeden, bazı tasavvuf metinlerinde peygamberin sudûr olunduğu ve bu nedenle 

Mutlak Nûr’un oğlu olduğu bilgisine dahi rastladığını belirtmektedir.241 Horten’e göre bu 

tasavvufçular, peygamberi logos olarak kabul edip onu dünya ile özdeş kılmış ve aynı 

zamanda Allah’ı logosun konumuna iterek, bir logos felsefesi inşa etmişlerdir.242 

                                                 
236 Max Horten, a.g.m., s.48. 

237 Max Horten, a.g.m., s.48. 

238 Max Horten, a.g.m., s.48. 

239 Max Horten, “Religion und Philosophie im Islam.,” Der Islam: Zeitschrift für 

Geschichte und Kultur des islamischen Orients c.4 (1913), s.2. 

240 Horten, a.g.m., s.2. 

241 Max Horten, “Der Allah-Begriff im Islam.,” Archiv für systematische Philosophie und 

Soziologie no:33 (1929), s.129.; Max Horten’in bu fikri nerden elde ettiğini bulmak, fikrin 

doğruluğunu ve yanlışlığını tespit etmek için onun tasavvufla ilgili çalışmalarının 

incelenmesi gerekmektedir. 

242 Horten, a.g.m., s.123.; bkz. Max Horten, Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im 

heutigen Islam (Halle: Niemeyer, 1917/1918), s.7. 
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Ayrıca tasavvufçular, İslam’ın bir formu olan hayat felsefelerine göre yaşamlarını 

şekillendirmektelerdir ve hayatlarının her alanını kapsayan bu felsefeleri aynı zamanda 

onların dinleridir.243 

Horten, yine aynı şekilde kelamcıları da filozoflar olarak kabul etmektedir.244 

Çünkü ona göre Gazzâlî sonrasında Yunan felsefesi tamamen kelam ilmine kabul edilmiş 

ve kelamcılar Yunan felsefesinin düşünce yöntemlerini ve temel bakış açılarını dünya 

görüşlerine almışlardır.245 Felsefe ile kelamı birleştiren bu kelamcılar, böylelikle dinin 

entelektüel bir formunu oluşturmuşlardır ve oluşturdukları bu felsefeler onların dinleri 

olmaktadır.246 

 

2. Max Horten Düşüncesinde İslam Felsefesi ile İlgili Diğer İlimler 

Max Horten, Arapça falsafa kelimesinin, Yunan felsefesinin etkisi altında 

geliştirilen Müslüman felsefesi anlamına geldiğini ifade etmektedir.247 Ayrıca Horten, 

felsefî içeriklere sahip olan ve âlemin bütünü hakkında oluşturulan ve kâinat görüşlerini 

içeren İslamî ilimleri de İslam felsefesine ait kabul etmektedir.248 

 

                                                 
243 Max Horten, “Religion und Philosophie im Islam.,” Der Islam: Zeitschrift für 

Geschichte und Kultur des islamischen Orients c.4 (1913), s.2. 

244 Horten, a.g.m., s.3. 

245 Horten, a.g.m., s.3. 

246 Horten, a.g.m., s.3. 

247 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.48. 

248 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.540. 
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2.1. Max Horten Düşüncesinde Kelam 

Bu ilimlerden biri kelam ilmidir. Max Horten’e göre kelam ilminin amacı, 

İslam’ın dogmalarını daha entelektüel bir seviyeye yükselterek, çağdaş bilgiler ile 

uyumlu hale gelmesini sağlamaktır.249 

Horten’e göre kelamî düşüncenin temel taşı felsefedir, felsefî düşünce işleminin 

bir kısmı da kelamdır.250 Her ikisi de özünde Kur’an’a bağlıdır ve her ne kadar kelam 

görünüşte bu bağlılığı daha güçlü vurgulasa da yine de büyük ölçüde bağımsız 

düşüncelere sahiptir.251 Ayrıca bu düşünürleri “kelamcı” diye adlandırmak sadece bilim 

öncesi bir işlev olan etiketlemeden ibarettir.252 Horten’e göre esasında kelamcılar da 

filozoflardır.253 

Horten’in fikrinde, kelam ilmi Aristocu ve Eflatuncu düşüncelere sisteminde yer 

vererek asimilasyona uğramıştır.254 Horten kelamcıları ikiye ayırarak, Sünni kelamcıların 

                                                 
249 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.48. 

250 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.14. 

251 Horten, a.g.e., s.14. 

252 Horten, a.g.e., s.14. 

253 Max Horten, “Religion und Philosophie im Islam.,” Der Islam: Zeitschrift für 

Geschichte und Kultur des islamischen Orients c.4 (1913), s.3. 

254 Max Horten, “Sanūsī und die griechische Philosophie.,” Der Islam c.6 (1916), s.178.; 

Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.58. 
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yeni doktrinleri şiddetle reddettiklerini, fakat yeniliğe açık olan bazı kelamcıların ise, 

İslam ile uyuşup uyuşmadığı konusu üzerinde yeterince düşünmeden, karşılaştıkları 

Yunan, İran, Hint, Hıristiyan ve Musevi doktrinleri kabul ettiklerini söylemektedir.255 

Horten, yeniliğe açık olan kelamcılar olarak Nazzâm, Muammer b. Abbâd, Ebû 

Hâşim ve Sümeniyye fırkasını örnek vermektedir.256 Horten için Nazzâm’ın kümûn 

nazariyesi Anaksagoras’ın kümûn ve zuhûr nazariyesi ile özdeştir.257 Muammer b. 

Abbâd’ın mânâ teorisi ise, Eflâtun’un felsefesinden çok, Hint felsefesindeki Vaisesika 

felsefesi ile benzerlikler taşımaktadır.258 Horten, Ebû Hâşim’in ahvâl öğretisinin Eflâtun 

ve Aristoteles’in öğretisine kıyasla farklı olduğunu, ve hatta Arapça ḥāl kelimesinin 

Aristo’nun πῶς259 (pōs) kelimesini ifade ediyormuş gibi görünmesine rağmen, Ebû 

Hâşim’in ḥāl kelimesinin Aristoteles’inkinden farklı olarak, daha derin içerikli bir anlam 

taşıdığını izah etmektdir.260 Horten’e göre Ebû Hâşim teorisini Hint felsefesinin etkisi 

                                                 
255 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.540. 

256 Horten, a.g.m., s.540. 

257 Max Horten, “Die Lehre vom Kumūn bei Naẓẓām (gest. 845). Ein Beitrag zur 

Geschichte der Philosophie im Islam.,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft c.63 (1909), s.780. 

258 Max Horten, “Die sogenannte Ideenlehre des Muammar (gest. 850).,” Archiv für 

systematische Philosophie c.15 (1909), s.483. 

259 Yunanca πῶς kelimesi nasıl ve bir şekilde anlamlarına gelmektedir.; Robert Beekes, 

Etymological Dictionary of Greek (Leiden: Brill, 2010), s.1267. 

260 Max Horten, “Die Modus-Theorie des Abū Hāschim (gest. 933). Ein Beitrag zur 

Geschichte der Philosophie im Islam.,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft c.63 (1909), s.307. 
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altında oluşturmuştur.261 Yine Horten, Sümeniyye (Alm. Sumanija) fırkasının 

öğretilerinin özünde, Hint öğreti ve düşüncelerinin yer aldığını belirtmektedir.262 

 

2.2. Max Horten Düşüncesinde Tasavvuf 

Max Horten’in Müslüman felsefesine (muslimische Philosophie) dahil ettiği bir 

diğer İslamî ilim ise tasavvuftur.263 Çünkü Horten için tasavvufçular da filozoflar 

sayılmaktadır.264 

Tasavvuf, duygusal olarak belirlendiği için bilimsel karakterden uzak olsa da 

tasavvufî sezginin ve tasavvufî (dinî) özlemin fikrî ve ahlaki içeriği, tasavvufu Şark dünya 

tasavvurunun bir parçası haline getirmektedir.265 

Horten’e göre tasavvufçular dünyanın tüm gerçekliğini, abartılı bir panteist 

düşünceye kapılarak, tek varlık cevheri olan Tanrı’nın çeşitli gerçekliği olarak 

                                                 
261 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), ss.318-319. 

262 Max Horten, “Der Skeptizismus der Sumanija nach der Darstellung des Rāzī. Ein 

Beitrag zur Geschichte der philosophischen Bewegung im Islam und ihrer Beziehung zu 

Indien.,” Archiv für Geschichte der Philosophie c.24 (1911), s.142. 

263 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.541. 

264 Max Horten, “Religion und Philosophie im Islam.,” Der Islam: Zeitschrift für 

Geschichte und Kultur des islamischen Orients c.4 (1913), s.2. 

265 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.14. 
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görmektelerdir.266 Tasavvufçuların bu telâkkileri ise, İslam filozoflarının imkân 

görüşünden doğmuştur.267 

 

2.3. Max Horten Düşüncesinde İslam Felsefesi ve Temel Konuları 

 Max Horten için İslam felsefesi, büyük bir kültür hareketinin nasıl 

gerçekleşebildiğini, ilkel bir kültürün dış etkenler sayesinde nasıl gelişmiş bir yüksek 

kültüre dönüşebildiğini ve bedeviler dininin yüksek kültürü nasıl inceleyip, açıkladığını 

ve bunun sonucunda kendini nasıl değiştirebildiğini gösteren önemli bir örnektir.268 

Horten’in düşüncesinde İslam felsefesi sayesinde, İslam şiddetli tartışmalar 

eşliğinde fantastik bir dünya tasavvurundan kavranabilen bir dünya görüşüne 

dönüşmüştür.269 İslam felsefesi Doğu kültürünün manevî boyutunun temel unsurudur.270 

Horten’e göre İslam felsefesi Arî ırk olan Persliler tarafından oluşturulmuştur.271 

Horten’in düşüncesinde Doğu’da etkin olan Sümerlilerin ışık öğretisi, kuzeydeki 

                                                 
266 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.48. 

267 Horten, a.g.m., s.48. 

268 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.11. 

269 Horten, a.g.e., ss.11-12. 

270 Horten, a.g.e., s.16. 

271 Horten, a.g.e., s.12. 
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halkların güneye, Pers ve Mezopotamya topraklarına yerleşip bu öğretiyi yaymaya devam 

etmeleri ile Doğu’da her daim etkin olmaya devam etmiştir.272 

Horten, İslam felsefesinde görsel-sezgisel olan Pers insanının, iradeci-eylemci 

olan Sâmî dünya tasavvurunu, Fas’tan Hindistan’a uzanan kültür ülkelerinin etkileri ile 

değiştirebildiğini düşünmektedir.273 İslam felsefesinde oluşan sistemler görecelidir ve 

zaman ve mekâna bağlıdır, fakat özünde tüm sistemler ışık idealizmini taşımaktadır.274 

Horten, İslam felsefesine dair yapılan önceki tüm çalışmaların, İslam felsefesinin 

problemlerini çözmek için yetersiz ve değersiz olduğunu düşünmektedir.275 Çünkü bu 

çalışmalardaki yorumlar, aceleci ve şark dünya tasavvuruna yeterince duyarlılık 

göstermeyen yorumlardır.276 Hatta oryantalistlerin bu dikkatsizlikleri, Orta Çağ’ın 

yanlışlıklarının daha fazla yanlış yorumlanarak yayılmasına neden olmuştur.277 

Örneğin, çifte hakikat meselesi İbn Rüşd’ün eserlerinin Latinceye çevrilmesiyle 

ilk defa ortaya çıkmıştır.278 Fakat Horten’e göre bu fikir İbn Rüşd’e tamamen ters 

düşmekte ve onun için düşünülemez bir görüştür.279 Lakin bu düşünülemez yanlış 

görüşün yayılması, Orta Çağ’ın İbn Rüşd’ü daha yakın tanımasından ve 

                                                 
272 Horten, a.g.e., ss.103-104. 

273 Horten, a.g.e., s.12. 

274 Horten, a.g.e., s.12. 

275 Horten, a.g.e., s.16. 

276 Horten, a.g.e., s.16. 

277 Horten, a.g.e., s.16. 

278 Horten, a.g.e., s.16. 

279 Horten, a.g.e., s.16. 
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yorumlamasından kaynaklanmıştır.280 Hatta bazı oryantalistlere göre İbn Rüşd için felsefe 

Aristo’nun öğretilerinden başka bir şey değildir ve bu nedenle şarkın en gerici ve 

bağımsız karakteridir.281 

Ancak Horten’in düşüncesinde daha ciddi bir hata ise, İslam filozoflarının sayısı 

hakkındaki yanlış yargıdır.282 Horten’e göre Orta Çağ’dan sonra İslam filozoflarının 

sayısının bir düzine dahi olmadığının ifade edilmesi ve şarkı tanıdığını iddia eden 

oryantalistlerin dahi bu yanlışı devam ettirmeleri affedilir bir durum değildir.283 Horten’in 

düşüncesinde oryantalistlerin m.1100’den sonra Doğu’da kayda değer hiçbir düşünürün 

olmadığını iddia eden fikirler ortaya koymaları, Doğu kültüründen tamamen bihaber 

olmalarını açıkça gözler önüne sermektedir.284 Horten, İslam felsefesinin geç dönem 

filozoflarından rastgele birinin mercek altına alındığında, özgün, manevî ve yüksek bir 

kültür ile karşılaşılacağını söylemektedir.285 Özellikle 13. ve 14. yüzyıllarda İslam 

felsefesinin yeniden parladığını düşünmektedir.286 

Max Horten tüm İslam filozoflarının doğuştan İslam savunucuları (Alm. 

Apologet) olduklarını, ancak buna rağmen Grek felsefesinin araştırılmasının İslam için 

                                                 
280 Horten, a.g.e., s.16. 

281 Horten, a.g.e., ss.16-17. 

282 Horten, a.g.e., s.17. 

283 Horten, a.g.e., s.17. 

284 Horten, a.g.e., s.17. 

285 Horten, a.g.e., s.17.; Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.543. 

286 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.49. 
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bir tehdit oluşturmadığını ve bu filozofların, insan tarihinden itibaren Kur’an’a ters 

düşmeyen bir Perennial felsefenin (philosophia perennis) olduğuna inandıklarını 

belirtmektedir.287 Fakat Horten, bu inanışa rağmen İslam felsefesinin doğal bir felsefe 

gibi oluşmamış olmasını ve özünde doğaüstü bir unsur olan vahyi bulundurmasını ilginç 

bulmaktadır.288 

Horten’e göre merkezinde vahyi bulunduran İslam felsefesinin yegâne hedefi ise 

insanı Tanrı’ya yaklaştıracak bilgiye (Alm. Erkenntnis) ulaşma gayretidir.289 Fârâbî’de 

bu hedefe ruhu erdemli hale getirerek ulaşılmaktadır.290 İbn Sînâ’ya göre kişinin kendisini 

bilmesi Tanrı’yı bilmesini sağlayacaktır.291 Gazzâlî’ye göre bilginin kullanımı ebedî 

mutluluğa götüren yol olmaktadır.292 

İslam filozoflarının inşa ettikleri sistemlerde mantık ilmi ana taşlardan biridir. 

Horten, İslam felsefesi eserlerine bakıldığında mantığın ne kadar önemli bir yere sahip 

olduğunun fark edileceğini söylemektedir.293 Özellikle İbn Sînâ’nın eserlerinde mantık, 

doğa bilimleri kadar kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve önemli bir yere sahip 

olmaktadır.294 Horten, mantığın bu kadar mühim olmasının İslam filozoflarının 

kavramlara açıklık getirmek ve düşüncelerine sağlam zemin hazırlamak istemelerinden 

                                                 
287 Horten, a.g.e., s.42. 

288 Horten, a.g.e., s.58. 

289 Horten, a.g.e., s.59. 

290 Horten, a.g.e., s.59. 

291 Horten, a.g.e., s.59. 

292 Horten, a.g.e., s.59. 

293 Horten, a.g.e., s.67. 

294 Horten, a.g.e., s.67. 
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kaynaklandığını belirtmektedir.295 Hatta mantığa verilen önem sayesinde İslam 

filozoflarında, öğretileri bir sistem haline getirme gayreti oluşmuştur.296 Mantık bu sistem 

içinde sadece düşünmeyi öğreten bir ilim olmamış, aynı zamanda doğru düşüncenin de 

ölçüsü olarak kabul edilmiştir.297 

Max Horten Yunan felsefesi eserlerinin, özellikle Huneyn b. İshak (ö.260/873) ve 

İshak b. Huneyn (ö.298/910) ve başka mütercimler sayesinde Arapçaya çevrilerek, Grek 

felsefesinin İslam felsefesinin zemininde kendine yer edinebildiğini belirtmektedir.298 

İslam felsefesine Grek etkisini ilk defa getirenler ise, bu konuda en kapsayıcı ve bütüncül 

bilgiye sahip olan ve mantıkçı olarak bilinen, Kindî (ö.252/866) ve Fârâbî olmuştur.299  

Horten’e göre Fârâbî’nin koymuş olduğu ana unsur üzerine İbn Sînâ tarafından 

muhteşem bir sistem inşa edilmiştir.300 İbn Sînâ’nın sistemi Müslüman dünyasında 

tanınınca, Müslüman düşünürler bu sistemi düzelterek geliştirmeye çalışmışlardır.301 

İbn Sînâ sonrasında İslam felsefesi sadece olumlu anlamda ilgi görmemiş, aynı 

zamanda ortaya konulan sisteme karşı olanlar tarafından ciddi anlamda eleştirilmiştir.302 

Bu karşıt tepkide bulunanların ilki Gazzâlî’dir.303  

                                                 
295 Horten, a.g.e., s.67. 

296 Horten, a.g.e., s.67. 

297 Horten, a.g.e., s.67. 

298 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.541. 

299 Horten, a.g.m., s.541. 

300 Horten, a.g.m., s.541. 

301 Horten, a.g.m., s.542. 

302 Horten, a.g.m., s.542. 

303 Horten, a.g.m., s.542. 
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Horten, Gazzâlî’nin gençliğinde filozofların öğretilerini öğrendiğini ve İbn 

Rüşd’ün sunduğu bir formda anlayıp kabul ettiğini, yani İbn Rüşd’ün İslam felsefesini 

anladığı şekilde anladığını belirtmektedir.304 Horten, Gazzâlî’nin amel ve sezgiye önem 

veren biri olduğu için felsefenin sunduğu akılcı dünya tasavvuru ile tatmin olamadığını 

ifade etmektedir.305 Horten, Gazzâlî’nin bu nedenle içinde gerçekleşen çatışmanın 

sonucunda, eleştiri oklarını önceden arkadaşları olan filozoflara yönelttiğini ve mutluluğu 

tasavvufta bulduğunu vurgulamaktadır.306 Gazzâlî filozoflara karşı geliştirdiği yirmi tez 

ortaya koymuştur.307 Horten’in düşüncesinde bu tezlerden bazıları felsefe öğretilerinin 

yanlışlığını ispatlamaya çalışmakta ve bazıları da doğru öğretilerin, akıl tarafından 

kavranabilir olmadığı için inanç/iman alanında olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır.308 

Horten’e göre Gazzâlî’nin tezlerinde özellikle beş mesele ön plana çıkmaktadır: 

1) Gazzâlî’nin reddettiği âlemin kıdemliliği meselesi (Âlemin Ezelîliği Meselesi), 2) 

Tanrı’nın bilgisinin tikelleri içermediği anlamına gelen, Tanrı’nın bilgisi tümeldir 

meselesi (Cüzziyat Meselesi), 3) Tanrı’nın zorunlulukla hareket eden İlk Sebep olarak 

tanımlanması meselesi, 4) Bedenin haşiri meselesi, ki öteki dünyada sırf ruhun 

ödüllendirilmesi Kur’an’ın sözlerini karşılamaz (Cismanî Haşir Meselesi) ve 5) 

Sebeplilik Meselesi ve Mucizeler.309 

                                                 
304 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.49. 

305 Horten, a.g.m., s.49. 

306 Horten, a.g.m., s.49.; Horten’in burada Gazzâlî’nin arkadaşları olarak ifade ettiği 

filozoflardan kastı İslam filozofları mı yoksa Grek filozofları mı açık değildir. 

307 Horten, a.g.m., s.49. 

308 Horten, a.g.m., s.49. 

309 Horten, a.g.m., s.49. 
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Horten’e göre Endülüs filozofları, İslam felsefesinin gelişiminde bir etkiye sahip 

olmamalarına rağmen, Orta Çağ Hıristiyan filozofları tarafından çok iyi tanınmış ve 

onların eserlerinde ön plana çıkmışlardır.310 Horten Endülüslü filozoflardan olan İbn 

Bâcce‘nin, felsefenin amacının insan ruhunu aşamalı olarak mükemmelleştirerek, İlah’a 

yakınlaşmasını sağlamak olduğuna inandığını aktarmaktadır.311 Endülüslü bir diğer 

filozof olan İbn Tufeyl (ö.581/1185) Hayy İbn Yakzan (Lat. Philosophus autodidactus) 

isimli meşhur eserinde doğal (aklî) yollarla elde edilen bilginin vahiy ile uyum içinde 

olduğunu göstermektedir.312  

Endülüslü filozoflar arasında sayılan bir diğer kişi ise İbn Rüşd’tür. Horten’e göre 

İbn Rüşd eleştirel, ayrıntıları görebilen, analitik bir akla sahip olmaktaydı ve bu özellikleri 

sayesinde de Aristoteles’in yorumcusu olabilmiştir.313 Ancak Horten, İbn Rüşd’ün 

spekülasyon ve inşa edici düşünce yeteneğine sahip olmadığından dolayı, İslam 

felsefesinin Aristoteles öğretilerine geri dönmesi gerektiği fikrine sahip olduğunu 

söylemektedir.314 Horten, bu konuda İbn Rüşd’ün kendisinin de Aristoteles’e dönüş 

fikrini tam anlamıyla uygulamadığının altını çizmektedir.315 

                                                 
310 Horten, a.g.m., s.49. 

311 Horten, a.g.m., ss.49-50. 

312 Horten, a.g.m., s.50. 

313 Horten, a.g.m., s.50. 

314 Horten, a.g.m., s.50. 

315 Horten, a.g.m., s.50. 
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Örneğin, İbn Rüşd tümelin bütüncül olarak her tikelin içinde gerçekte mevcut 

olduğu fikrini reddetmiştir.316 Çünkü bu durumda tikellerin tözü olan tümelin içinde 

çokluk meydana gelmektedir ve bu çokluk, tikellerin aynı tümeli değil, farklı tümelleri 

içerdikleri anlamına gelmektedir.317 İbn Rüşd eşyaların mutlak imkana bağlı olma fikrini 

reddederek, izafi bir imkana bağlı olduğunu ifade etmektedir.318 

Yine Horten’e göre İbn Rüşd, Gazzâlî’nin filozoflara yönelttiği tezleri de ele almış 

ve yukarıda sayılan beşinci mesele hariç, diğer dört konuda Gazzâlî ile aynı fikre sahip 

olmuştur ve dördüncü meselede bedensel haşiri kabul etmiş, hatta insanın öldükten sonra 

başka bir bedene sahip olacağını düşünmüştür.319 

Gazzâlî’nin İslam felsefesine yönelttiği saldırısı ardından İslam felsefesi son 

bulmamış, tam aksine ilgi görmeye devam etmiş ve yeni düşünürlerin doğmasına fırsat 

oluşturmuştur. Horten, İslam felsefesini yeniden savunanlar arasında ön plana çıkan 

filozoflar olarak Fahreddin er-Râzî, Sühreverdî ve Nasîrüddin Tûsî’yi saymaktadır.320 

Hatta Horten’in düşüncesinde Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddin Tûsî Yunan felsefesi 

eğitimi almış, Yunan felsefî düşünce şekline sahip düşünürler olmaktadır. 

                                                 
316 Horten, a.g.m., s.50.; Max Horten, Die Metaphysik des Averroes. Enthaltend die 

Metaphysik, Theologie, Kosmologie und Ethik. Nach dem Arabischen übersetzt und 

erläutert. (Halle: Niemeyer, 1912), s.67. 

317 Max Horten, Die Metaphysik des Averroes. Enthaltend die Metaphysik, Theologie, 

Kosmologie und Ethik. Nach dem Arabischen übersetzt und erläutert. (Halle: Niemeyer, 

1912), s.67. 

318 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.543. 

319 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.49. 

320 Horten, a.g.m., s.50. 
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Horten, Fahreddin er-Râzî’nin el-Mebâḥis̱ü’l-Meşriḳiyye isimli eserinde Grek 

felsefesinin düşüncelerini detaylı bir şekilde inceleyip kaleme aldığını ifade 

etmektedir.321 Ayrıca mantık alanında örnek sayılacak eserler yazarak Yunan mantığını 

yeniden geliştirmiştir.322 Özellikle itiraz etme tekniğini çok iyi bilip kullandığı için ve bu 

sayede karşısındakini şüpheye düşürebildiği için ona el-Muşakkik denilmiştir.323 

Horten’in düşüncesinde, Fahreddin er-Râzî ve Gazzâlî Yunan felsefesi ile mücadele 

ediyorlarmış gibi görünse de, eserlerindeki düşüncelere ve kullandıkları yöntemlere 

bakıldığında, bu iki düşünürün esasen Yunan felsefesi düşüncelerini kabul ettikleri 

anlaşılmaktadır.324 Horten’e göre bu filozoflar hakkındaki Yunan felsefesi ile mücadele 

ediyor düşüncesi sadece bir tezden ibarettir.325 

Horten, Sühreverdî’nin, İbn Sînâ’nın ucu açık bıraktığı meseleleri ele alarak 

tamamen yeni bir sistem inşa ettiğini düşünmektedir.326 Böylelikle Sühreverdî 

kendisinden sonra gelecek olan düşünürler için, bağımsız bir bakış açısı elde 

edebilecekleri bir öğreti ortaya koymuştur.327 Horten’e göre Sühreverdî ortaya koyduğu 

                                                 
321 Horten, a.g.m., s.50. 

322 Horten, a.g.m., s.50. 

323 Horten, a.g.m., s.50. 

324 Max Horten, Die spekulative und positive Thelogie des Islam nach Razi (1209) und 

ihre Kritik durch Tusi (1273). Nach Originalquellen übersetzt und erläutert. Mit einem 

Anhang: Verzeichnis philosophischer Termini im Arabischen. (Leipzig: Otto 

Harrassowitz, 1912), s.IV. 

325 Horten, a.g.e., s.IV. 

326 Horten, a.g.m., s.50. 

327 Horten, a.g.m., s.50. 
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İşrak felsefesinde dünyadaki şeylerin hakikatin cüzleri olduğunu söylemektedir.328 Nûr 

olan Tanrı’dan sudûr eden şeyler, karanlık olan maddeye yaklaştıkça Tanrı’dan 

uzaklaşmakta ve mükemmelliklerini yitirmektedir.329 Ayrıca bu felsefeye göre nûr ile aklî 

cevherler özdeştir.330 Bu nedenle ay üstü âlemde bulunan eşyaların aklî cevherleri insan 

aklının işrakına neden olmaktadır.331 Horten’e göre bu sisteme İşrak felsefesi denilmesi 

bu sebeptendir.332 

Nasîrüddin Tûsî, İslam felsefesinin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.333 

Horten’in düşüncesinde Nasîrüddin Tûsî, Tecrîdü’l-iʿtiḳād isimli eserinde Yunan 

felsefesini kelama taşıyarak İslam’da bir felsefî kelam anlayışının oluşmasına neden 

olmuştur.334 Ayrıca İslam felsefesinin ana konuları ve sorunları Nasîrüddin Tûsî tarafınca 

açıkça incelenmiş ve tartışılmıştır.335 Özellikle varlık ve cevher hakkında yaptığı 

görüşleri şerh edilip geliştirilmiştir.336 Hatta Horten’e göre, Nasîrüddin Tûsî ve Fahreddin 

er-Râzî Yunan felsefesi eğitimi almış, Yunan felsefî düşünce şekline sahip düşünürler 

olmaktadır.337 

                                                 
328 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.544. 

329 Horten, a.g.m., s.544.; Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.50. 

330 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.544. 

331 Horten, a.g.m., s.544. 

332 Horten, a.g.m., s.544. 

333 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.51. 

334 Horten, a.g.m., s.51; Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.544. 

335 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.51. 

336 Horten, a.g.m., s.51. 

337 Max Horten, Die spekulative und positive Thelogie des Islam nach Razi (1209) und 

ihre Kritik durch Tusi (1273). Nach Originalquellen übersetzt und erläutert. Mit einem 
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2.3.1. Max Horten’in Düşüncesinde İslam Felsefesinin Kaynağı 

Max Horten, İslam düşüncesinin bulunduğu bölgelerde önceden oluşmuş olan 

felsefenin, doğal olarak İslam düşünce ve âlem tasavvuruna kabul edilip İslam felsefesine 

dahil edildiğini düşünmektedir.338 İslam felsefesi bu doğal oluşum nedeniyle komşu 

kültürlerin felsefelerinden farklılık göstermektedir.339 Ama aynı zamanda bu komşu 

kültür ülkelerin felsefelerinden de doğal olarak etkilenmiş ve faydalanmıştır.340 Orta Çağ 

Hıristiyan kültüründe ise Grek felsefesi dışında bir tesir olmamıştır.341 

Horten, miladi 750 yılları civarında, Arapların yeni topraklar ele geçirip göç 

etmelerinin durulması ile İran, Mezopotamya, Suriye, Mısır ve İspanya merkezli aktif bir 

entelektüel yaşamın ortaya çıktığını söylemektedir.342 Bu ülkelerin topraklarında bulunan 

Müslümanlar, doğal olarak onların kültür ve öğretilerinden etkilenmişleridir.343 Horten’e 

göre bu etkilenme 11. yüzyılda ve hatta 15. yüzyıla kadar olan zamanda doruk noktasına 

ulaşmıştır. 344 

                                                 

Anhang: Verzeichnis philosophischer Termini im Arabischen. (Leipzig: Otto 

Harrassowitz, 1912), s.IV. 

338 Max Horten, “Die Entwicklungslinie der Philosophie im Kulturbereiche des Islam.,” 

Archiv für Geschichte der Philosophie c.22 (1909), s.166. 

339 Horten, a.g.m., s.166. 

340 Horten, a.g.m., s.166. 

341 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.190. 

342 Horten, a.g.m., s.166. 

343 Horten, a.g.m., s.166. 

344 Horten, a.g.m., s.166. 
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2.3.1.1. Max Horten’e Göre İslam Felsefesinde Grek Kaynağı 

Max Horten, İslam filozoflarının Yunan felsefesinin düşünce şeklini ve yapısını 

öğretilerinde kabul ettiklerini, lakin bu kabulün Pers ve Hint düşüncelerin kabulü gibi 

sezgisel bir kabul olmadığını, Grek felsefesinin kabulünün daha çok sistemsel anlamda 

olduğunu düşünmektedir.345 

Horten, Aristo’nun deist düşünce yapısına sahip olmasından dolayı İslam 

felsefesinde gerçek anlamda saf bir Aristoculuğun yer edinemediğini, hatta Aristocu 

olarak bilinen Fârâbî ve İbn Sînâ’nın dahi tam anlamıyla Aristocu olmadıklarını ifade 

etmektedir.346 

İslam felsefesi, Aristo’nun mantığını ve metafizik kavramlarını kullanarak 

Aristocu düşünce şekli ve yapı taşlarıyla sisteminin inşasını gerçekleştirmiştir.347 Fakat 

Horten’e göre bu sistem Aristocu bir ruha sahip değildir.348 

Horten’in düşüncesinde, Eflatun’un görüşleri ve Yeni Eflâtuncu düşünceler Doğu 

kültürüne daha yakındır.349 Horten, Eflâtun’unun idealar öğretisinin Pers düşüncesindeki 

ışık öğretisi ile birleştirilerek İslam felsefesinde Nur metafiziği adı altında yer edindiğini 

söylemektedir.350 Hatta Gazzâlî dahi bu Eflâtuncu düşünceyi kabul etmekten geri 

                                                 
345 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.61. 

346 Horten, a.g.e., s.62. 

347 Horten, a.g.e., s.63. 

348 Horten, a.g.e., s.63. 

349 Horten, a.g.e., s.62. 

350 Horten, a.g.e., s.63. 
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durmamıştır.351 Eflâtun’un en yüksek ideası olan iyi ideası da İslam felsefesi sisteminde 

“Tanrı, iyilik ve en yüce iyidir” olarak yer bulmuştur.352 Yine Eflâtun’un beden-ruh 

anlayışı da İslam felsefesinde kabul görmüştür.353 Önceden var olan ruh, ay üstü alemden 

ay altı aleme inerek kontrolünü gerçekleştirdiği beden ile buluşmaktadır.354 Horten, 

burada İbn Sînâ’nın diğer filozoflardan ayrılarak, ruhun önceden var olduğu fikrini kabul 

etmeyip, beden ile birlikte oluştuğunu ve ruhu bedenin bir organı olarak düşündüğünü 

ifade etmektedir.355 

Horten, dünyayı çokluk ve birlik olarak tasavvur eden Yeni Eflâtuncu düşüncenin 

de İslam felsefesinde mevcut olduğunu belirtmektedir.356 Horten’e göre bu öğretinin 

etkisiyle İslam filozofları, Mutlak Birlikten çokluğun oluştuğunu ve bu çokluğun mutlak 

olan Birliğe geri döneceğini düşünmektedirler.357 Horten, Tasavvuftaki benliği yok etme, 

tezahür fikirleri, dünyadaki şeylerin asıl hakikat olmadığı gibi değişik fikirler ile Yeni 

Eflâtuncu düşüncelerin karışıp çoğaldığını iddia etmektedir.358 Horten’e göre bu aynı 

zamanda, İslam felsefesinde Yeni Eflâtuncu düşüncelerin Aristocu düşüncelerden daha 

güçlü bir etkiye sahip olduğunu da göstermektedir.359 

                                                 
351 Horten, a.g.e., s.64. 

352 Horten, a.g.e., s.64. 

353 Horten, a.g.e., s.64. 

354 Horten, a.g.e., s.64. 

355 Horten, a.g.e., s.64. 

356 Horten, a.g.e., s.64. 

357 Horten, a.g.e., s.64. 

358 Horten, a.g.e., s.64. 

359 Horten, a.g.e., s.65. 



68 

 

Horten, Pisagorcu sayı mistisizmi düşüncelerin de İslam düşünürlerin 

öğretilerinde yer aldığını belirtmektedir.360 Ayrıca Empedokles (MÖ 494-434)‘in ışık 

maddesi (Alm. Lichtmaterie) düşüncesi de İslam filozoflarının sudûr anlayışında yer 

edinmiştir.361 

 

2.3.1.2. Max Horten’e Göre İslam Felsefesinde Hint Kaynağı 

 Max Horten’in düşüncesinde, İslam felsefesi, sadece Grek felsefesinden 

etkilenmemiş, Yunan felsefesinin yanı sıra, hatta daha da güçlü bir Hint felsefesi etkisi 

altında kalmıştır.362 Ona göre özellikle de filozoflar olarak gördüğü tasavvufçular güçlü 

bir Hint tesiri altındadır.363 Lakin Horten, bu iddiasında yanılmadığını gösterebilmek için, 

İslam felsefesinin Hint felsefesinden doğrudan bir literatür alıntısını kanıt olarak 

gösteremediğini, çünkü iki tarafın felsefi literatürlere erişimi noktasında büyük bir dil 

bariyeri ile karşılaştıklarını bu nedenle ancak sözel aktarım ve etkileşimlerin söz konusu 

olabileceğini belirtmektedir.364 Bu doğrultuda İslam felsefesinin öğretileri ile Hint 

felsefesinin öğretileri yan yana konulduğunda öğretilerinin aynı süre içinde gelişerek aynı 

özellikleri taşıdığını söylemektedir.365 

                                                 
360 Horten, a.g.e., s.65. 

361 Horten, a.g.e., s.66. 

362 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.310. 

363 Hilmi Ziya Ülken, “İslâm Felsefe ve İtikadının Garba Tesiri,” Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 10:1 (1962), s.3. 

364 Horten, a.g.m., s.310. 

365 Horten, a.g.m., s.310. 
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Horten, kendisinden önce August Schmölder366 (1809-1880)‘in iddia ettiği 

Sümeniyye mezhebi bir Hint ekolüdür iddiasını, İbnü’l-Murtazâ (ö.840/1437)’nın, el-

Milel ve’n-niḥal‘inin bir bölümü olan Ẕikrü’l-Muʿtezile isimli eserinde, Cehm b. Safvân 

(ö.128/745)‘ın Sümeniyye’ye mensup biriyle tartıştığına dair olan açıklamasına 

dayanarak tekrar ele almıştır.367 

Horten, Hint olduğunu düşündüğü Sümeniyye fırkasının, Hint felsefesinin 

öğretilerinin İslam felsefesine sözel aktarımında büyük etkiye sahip olduklarını 

düşünmektedir.368 Horten, şüpheci ve ampirik olan Sümeniyye fırkasının Basra, Bağdat 

ve İran’da İslam filozofları ile ilmî konularda tartışmalar gerçekleştirdiklerini 

belirtmektedir.369 Hatta Cehm b. Safvân, bilginin sadece 5 duyu ile elde edildiğini 

savunan Sümeniyye fırkasına mensup biri ile ilmi münakaşaya girmiş ve karşısında 

verecek bir yanıt bulamayınca hocası Vâsıl b. Atâ (ö.131/748)’ya gidip cevap bulması 

için yardım istemiştir.370 Vâsıl b. Atâ da ona, beş duyunun yanı sıra, bir de insanı manevi 

tecrübelere, manevi içeriklere ulaştıran ve altıncı duyu olan tümevarımın da bilgi kaynağı 

                                                 
366 August Schmölders, Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notemment 

sur la doctrine d’Algazzali (Paris: Didot, 1842), ss.112-113. 

367 H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefesine Giriş, ter. Kasım Turhan (İstanbul: Kitabevi, 

1996) ,s.84. 

368 Horten, a.g.m., s.310. 

369 Horten, a.g.m., s.310.; Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen 

zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag 

Ernst Reinhardt, 1924), s.181. 

370 Max Horten, “Der Skeptizismus der Sumanija nach der Darstellung des Rāzī. Ein 

Beitrag zur Geschichte der philosophischen Bewegung im Islam und ihrer Beziehung zu 

Indien.,” Archiv für Geschichte der Philosophie c.24 (1911), s.142. 
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olduğu cevabını vermiştir.371 Bu cevabın üzerine Sümeniyye fırka mensubu Vâsıl b. Atâ 

ile yüz yüze ilmi tartışma yapabilmek için Basra’ya gitmiştir.372  

Yine Horten’e göre Nazzâm’ın da bu fırka mensupları ile arkadaşlığı 

mevcuttur.373 Bu nedenle Horten’e göre Nazzâm’ın da Sümeniyye fırkasının 

görüşlerinden etkilenmesi söz konusudur. Burada açık bir delil getirememesinden 

kaynaklanıyor olmalıdırki Horten, Hint felsefesinden İslam felsefesine düşünce 

aktarımının apaçık bir şekilde olmaması, düşüncenin aktarılmadığı ve tesir etmediği 

anlamına da gelmediğini vurgulamaktadır.374 

Horten, Şehristânî (ö.548/1153)’nin el Milel ve’l-Niḥal isimli eserinde, Arap ve 

Hintlilerin eşyalara bakış açılarının birbirleriyle ilişkili bir yaklaşım olduğunu, şeylerin 

varlıkları, tözleri ve derin özellikleri hakkında hüküm vermeye meyilli olduklarını ve 

ruhsal/manevi şeylerle ilgilendiklerini ifade ettiğini bildirmektedir.375 Horten’e göre 

                                                 
371 Horten, a.g.m., s.142. 

372 Horten, a.g.m., s.142. 

373 Horten, a.g.m., s.142.; ayrıca bkz. el-Baġdādī, El-Farḳ Beyne’l-Firaḳ ve Beyānu’l-

Firḳati’n-Nāciye Minhum, thk. Muḥammed ʿUsmān el-Ḫuşeyn (Kahire: Mektebetu İbn 

Sīnā, tsz.), s.119.; ve bkz. el-Baġdādī, Moslem Schisms And Sects (Al-Farḳ Bain al-Firaḳ) 

Being the History of the Various Philosophic Systems Developed in Islam, terc. Kate 

Chambers Seelye (New York: Columbia University Press, 1920), s.136. 

374 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.311. 

375 Horten, a.g.m., s.311.; ayrıca bkz., Shahrastānī, Abu-‘l-Fath’ Muhammad asch-

Schahrastâni’s Religionspartheien und Philosophen-Schulen, terc. Theodor Haarbrücker 



71 

 

Şehristânî’nin Arap ve Hint toplumu hakkındaki bu ifadeleri, Müslümanların Hintlilerin 

manevi kültür ve öğretilerini bildiklerini, hatta Müslümanların Hintliler ile ruhsal bir bağa 

sahip olduklarını ve Araplar ile Hintlilerin sezgici olduklarını, İranlı ve Yunanlıların ise 

daha çok materyalist sayıldığını göstermektedir.376 

Horten, Chantepie De La Saussaye’nin Lehrbuch der Religionsgeschichte377 

isimli eserinden yola çıkarak, dini alanda da bir etkinin söz konusu olduğunu 

savunmaktadır.378 Horten, Kur’ân’ın otoritesini, Kur’ân’ın ilk suresinin “Ummu’l-

Ḳurʿān” olarak isimlendirilmesini ve Kur’ân’ın sözlerinin ebedi oluşunu, Hindulardaki 

Vedaların otoritesine, Vedaların tümünü ifade eden Om kelimesine “Vedaların annesi” 

denilmesine ve Vedaların ebedi olduğu inancına benzetmektedir.379 

Max Horten, Budizm öğretilerinin temelinde Fenomenizmin olduğunu ve görünen 

şeylerin bir varlığa sahip olmadıklarını ifade etmektedir.380 Bu temel düşünceye göre 

                                                 

(Halle: C.A. Schwetschke und Sohn, 1850), c.1, s.3.; bkz. Şehristānῑ, El-Milel ve’n-Niḥal, 

tah. Emīr ʿAli Mihnā, ʿAli Ḫasan Fāʿīr (Beyrut: Dâr El-Mʿarifeh, 1993), c.2., s.18. 

376 Horten, a.g.m., s.311. 

377 Dinler tarihi hakkında kaleme alınan bir eserdir. 

378 Horten, a.g.m., s.311.; bkz. P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der 

Religionsgeschichte (Freiburg i.B.: J.C.B. Mohr, 1897), c.1, ss.353-359.; bkz. P. D. 

Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte (Freiburg i.B.: J.C.B. Mohr, 

1897), c.2, ss.12-15.; bkz. P. D. Chantepie de la Saussaye, Manual of the Science of 

Religion, terc. Beatrice S. Colyer-Fergusson (London: Longmans, Green, and Co., 1891), 

ss.518-523. 

379 Horten, a.g.m., s.311. 

380 Horten, a.g.m., s.312. 
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ruhun kendisinin aktif (bil-fiil) olduğu ve bir nefse sahip olmadığı anlayışını barındıran, 

aktüalizm teorisi oluşmuştur.381 

Horten, bu aktüalizm teorisinin, kelamda felsefi hareketlerde bulunan İbnü’l-

Murtazâ’nın öğretileri arasında da yer edindiğini belirtmektedir.382 Horten, İbnü’l-

Murtazâ’nın, Kitâbu’l-Baḥru’z-Zeḫḫār el-Cāmiʿ li-Mezāhibi ʿUlemāʾi’l-Emṣār isimli 

kitabında ruhun aynı zamanda nesne dünyasının süjede bir yansıması olan nefs olduğunu, 

aksi halde, yani ruh ile nefs aynı şey olmasalardı, biri olmadan diğerinin olabilmesinin 

mümkün olması gerektiğini belirttiğini aktarmaktadır.383 

Horten’in düşüncesinde Kâ‘bî (ö.319/931)‘nin atomcu görüşünde, şeylerin Allah 

tarafından var edildiği, fakat şeylerin mahiyetlerinin O’nun tarafından yaratılmadığı ve 

yaratılmış olan şeylerin birbirinden tamamen farklı olduğu, cisimlerin mahiyetlerinin ayrı 

cinsten (gayr-i mütecânis384) olduğu düşüncesi bulunmaktadır.385 Horten, bu ortak 

                                                 
381 Horten, a.g.m., s.312. 

382 Horten, a.g.m., s.312. 

383 Horten, a.g.m., s.312. 

384 Aristoteles’in cevher anlayışına göre hakiki varlıklar olan ferdî cevherler ilk 

cevherlerdir. İkinci cevherler ise, ferdî cevheri içine alan türler ve türleri içine alan 

cinslerdir. Ve ona göre tüm ferdî cevherler aynı cinse (cinsün vâhid) aittir, yani 

mütecanistir.; İlhan Kutluer, “Cevher,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.7, s.450.; ayrıca bkz. 

Halil İbrahim Bulut, “Mu’tezile Mezhebinde Nedensellik Tartışmaları,” Marife 3:3 

(2003), s.291. 

385 Horten, a.g.m., s.313.; Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, 

s.540.; Hatice K. Arpaguş, “Bağdat Muʿtezile Ekolü: Kâʿbî Örneği,” İslam 
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cinslerin (cinsün vâhid) olmadığı görüşünün temel Budist öğretilerde de yer aldığını 

vurgulayarak, Kâ‘bî’nin bu anlayışının Budizm’den geldiğine işaret etmektedir.386 

 

2.3.1.2.1. Budist Ekol Sautrantika 

Max Horten, Yunan felsefesinde bir atomculuk anlayışının olduğunu ve İslam 

teologlarının, diğer öğretilerini Greklerden aldıkları için, atomcu görüşlerini de Grek 

felsefesinden almış olmalıdırlar diye bir inanışın bulunduğuna işaret etmektedir.387 

Horten Hint düşüncesinde de atomculuk öğretilerinin mevcut olduğuna dikkat 

çekmektedir.388 

Ayrıca Horten, İslam teologlarının atomculuk düşüncelerinin Hint felsefesindeki 

atomculuk öğretisine daha çok benzediğini vurgulamaktadır.389 Hıristiyan Orta Çağ 

öğretilerinde Hint atomcu düşüncesinin bulunmadığına dikkat çekmekte ve İslam 

felsefesinde Hint kaynağının bulunmasının nedenini kültürlerin komşu olmaları olarak 

izah etmektedir.390 

                                                 

Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyumu, 07-08-09 Kasım 

2008 c.2, s.183. 

386 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.313. 

387 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.190. 

388 Horten, a.g.m., s.190. 

389 Horten, a.g.m., s.190. 

390 Horten, a.g.m., s.190. 
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Horten, İbnü’l-Murtazâ’nın cisimlerin tüm hareketlerinin aynı hızda olduğu 

anlayışını savunduğunu ifade etmektedir.391 Hatta İbnü’l-Murtazâ’ya göre gözümüze 

yavaş olarak görünen hareketler esasında yavaş değildir, sakinliğin halleri harekete 

uğradığı için hareketin hızı gözün fark edemediği aşamalara bölünmektedir.392 Horten, 

İbnü’l-Murtazâ’nın, bu görüşüne gerekçe olarak cisim dünyasının yanı sıra, zaman ve 

mekânın da atomlardan oluştuğu inanışına sahip olduğunu belirtmektedir.393 Atomlardan 

oluşan zamanda hareket etmekte olan cisim, zaman atomunun bölünememesinden dolayı 

sadece tek bir mekân atomunu geçmektedir.394 Aynı şekilde cisim bir mekân atomunda 

iken, aynı anda iki zaman atomunu geçememektedir.395 

Horten, İbnü’l-Murtazâ’nın atomcu görüşünde oluşturmuş olduğu bu temel 

şartlarının asıl Budist Sautrantika396 mezhebinin “Varlığın Anlık Oluşu” (Alm. 

                                                 
391 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.313. 

392 Horten, a.g.m., s.313. 

393 Horten, a.g.m., s.313. 

394 Horten, a.g.m., s.313. 

395 Horten, a.g.m., ss.313-314. 

396 Budizm, Hinayana ve Mahayana olmak üzere iki ekole ayrılmaktadırlar. Ve bu iki 

ekol de kendi içinde felsefi olarak sınıflara ayrılmaktadır. Hinayana ekolu, Vibhashika 

okulu ve Sautrantika okulu diye ikiye ayrılmaktadır. Mahayana ekolu ise, Madhyamika 

okulu ve Yogachara okulu diye ikiye ayrılmaktadır.; bkz. A. Ranjan Mohapatra, 

“Budizm,” terc. Hidayet Işık, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi no:16 (2003), 

s.176. 
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Momentanität des Daseins) öğretisinde bulunduğunu söylemektedir.397 Bu vurgusu ile 

kaynağın Hint olduğuna işaret etmektedir.398 

 

2.3.1.2.2. Budist Ekol Madhyamika 

Max Horten, şüpheci bir ekol olan ve İbnü’l-Murtazâ, Nasîrüddin Tûsî ve özellikle 

Fahreddin er-Râzî tarafından mücadele edilen Sümeniyye fırkasının, bilginin kaynağı 

olarak sadece beş duyuyu kabul etmekte olduklarını izah etmektedir.399 Horten’e göre 

Sümeniyye fırkasının bu görüşü Hint düşüncesindeki maddeci felsefeye sahip olan 

Çarvakaların inanışlarından gelmektedir.400 

Nazzâm’ın kümûn nazariyesini Anaksagoras’ın kümûn ve zuhûr nazariyesi ile 

özdeş kabul eden Horten, Nazzâm’ın bu öğretisine Budist mezhep olan Madhyamika’nın 

                                                 
397 Horten, a.g.m., s.314.; Max Horten, “Die Erkenntsnistheorie des Abū Raschīd (um 

1068). Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Islam.,” Archiv für Geschichte der 

Philosophie c.24 (1911), s.433. 

398 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.180. 

399 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.314. 

400 Horten, a.g.m., s.314.; H.J. Störig, İlkçağ Felsefesi Hint Çin Yunan, terc. Ömer Cemal 

Güngören, (Ankara: Yol Yayınları, 2000), s.60. 
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aynı içeriğe sahip olan öğretilerinin de etki ettiğini iddia etmektedir.401 Horten buna 

gerekçe olarak, şüphecilik anlayışlarını Madhyamika’dan aldığını iddia ettiği Sümeniyye 

fırkasının mensupları ile bir arkadaşlığa sahip olan Nazzâm’ın, Sümeniyye fırkası 

üzerinden Madhyamika’nın fikirlerinden etkilendiğini ileri sürmektedir.402 Horten, ayrıca 

Nazzâm’ın düşünce sisteminde, Anaksagoras’ın aksine, arazları inkar ediyor olmasının 

da, aynı düşünceyi öğretisinde barındıran Madhyamika’dan etkilendiğine işaret ettiğini 

söylemektedir.403 Madhyamika mensupları, arazları reddedip dünyanın tözlerden 

oluştuğunu savunmaktadır.404 

Horten, filozof olarak gördüğü geleneksel kelamcıların, özellikle Gazzâlî’nin, 

nedensellik ilkesini reddettiklerini ve bunun nedeninin Tanrı’yı doğanın kanunları ile 

kısıtlamamak ve Tanrı’nın dünyaya müdahalesini mümkün kılmak olduğunu 

belirtmektedir.405 Horten, geleneksel kelamcıların nedenselliği reddetmelerinin, aynı 

zamanda Yunan doğa kanunları (Physis) anlayışını da kabul etmedikleri anlamına 

geldiğini söylemektedir.406 Horten, nedenselliğin reddinin hem Sautrantika mezhebinin 

felsefi sisteminde hem de Madhyamika ve Yogachara mezheplerinin şüphecilik 

                                                 
401 Horten, a.g.m., s.314.; Max Horten, “Die Lehre vom Kumūn bei Naẓẓām (gest. 845). 

Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Islam.,” Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft c.63 (1909), s.780. 

402 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.314. 

403 Horten, a.g.m., s.315. 

404 Horten, a.g.m., s.315. 

405 Horten, a.g.m., s.316. 

406 Horten, a.g.m., s.316. 
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anlayışlarında da mevcut olduğunu vurgulamaktadır.407 Bu vurgusuyla, Hint düşünürler 

ile geleneksel İslam düşünürleri arasında bir paralelliğin olduğunu iddia etmektedir. 

 

2.3.1.2.3. Hindu Ekol Vaisesika 

Max Horten, Ebû Hâşim’in Ahvâl teorisinde, cins ve tümelin cismin hâlini (Alm. 

Modus) belirlediği ve cismin tözü olmayan hâlin, arazlar gibi, cisme intikal ettiği, fakat 

arazların aksine cisimden ayrı düşünülemediği anlayışına sahip olduğunu ifade 

etmektedir.408 Horten, Vaisesika409 öğretisinde cinslerin cisimlere yerleştiği düşüncesinin 

mevcut olduğunu ve Ebû Hâşim’in bu fikri geliştirerek teorisini oluşturduğunu iddia 

etmektedir.410 

Horten, Muammer b. Abbâd’ın mânâ teorisinde mânânın vücuda sahip olmayan 

bir gerçeklik anlamına geldiğini ve arazlar gibi cisme yerleştiğini ifade etmektedir.411 

Cisimlere yerleşen ve bir gerçekliğe sahip olan bu mânâlar, aynı zamanda insan zihninde 

                                                 
407 Horten, a.g.m., s.316. 

408 Horten, a.g.m., s.316.; Max Horten, “Die Modus-Theorie des Abū Hāschim (gest. 

933). Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Islam.,” Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft c.63 (1909), s.304. 

409 Vaisesika, Hint düşüncesindeki Ortodoks altı ekolünden biridir.; Ali İhsan Yitik, 

Hammet Arslan, “Vedalar ve Kaynağı Üzerine,” Milel ve Nihal 8:1 (2011), s.246. 

410 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.317. 

411 Max Horten, “Was bedeutet ma’nan als philosophischer Terminus? Eine Studie zur 

Geschichte der islamischen Philosophie.,” Die Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft c.64 (1910), s.391. 
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kavramlar olarak düşünülmektedir.412 Ayrıca sayıları sonsuz olan arazlar, yerleşmeye 

neden olan belli bir mânâya göre cevhere intikal etmektedir.413  

Horten, Muammer’ın mânâ olarak adlandırdığı bu gerçekliğin, Vaisesika 

ekolünün varlığı tanımlamak için oluşturduğu altı kategoriden biri olan ayrılmazlık (İng. 

inherence; Alm. Inhärenz) kategorisi olduğunu savunmaktadır.414 

Vaisesika okulunun anlayışına göre töz (dravya), nitelik (guna), aktivite/hareket 

(karma), genellik (samanya), özellik (vivesa), ayrılmazlık (samavaya) ve hiçlik (abhava) 

olarak ifade edilen altı kategori bulunmaktadır.415 Yine bu ekole göre şeylerin arasında 

bağlaç (samyoga) ve ayrılmazlık (samavaya) denilen iki türlü ilişki mevcuttur.416 Bağlaç, 

Vaisesika anlayışındaki yirmi dört nitelikten biridir.417 Ayrılmazlık, Vaisesika 

                                                 
412 Horten, a.g.m., s.391. 

413 Horten, a.g.m., s.391. 

414 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.317. ; Max Horten, Die 

Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen 

des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), s.185.; ShashiPrabha 

Kumar, Categories, Creation and Cognition in Vaiśeṣika Philosophy (Singapore: 

Springer, 2019), ss.55-56. 

415 ShashiPrabha Kumar, Categories, Creation and Cognition in Vaiśeṣika Philosophy 

(Singapore: Springer, 2019), s.34.; Pandit Rajmani Tigunait, Seven System of Indian 

Philosophy (Pennsylvania: Himalayan Institute, 1983), s.113. 

416 Pandit Rajmani Tigunait, Seven System of Indian Philosophy (Pennsylvania: 

Himalayan Institute, 1983), s.112. 

417 Tigunait, a.g.e., s.112. 
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sistemindeki yedi gerçeklikten bir tanesidir.418 Bu benzerlik nedeniyle Horten, 

Muammer’ın mânâ teorisinin de Vaisesika’ya dayandığını iddia etmektedir.419 

Horten, Basra ve Bağdat ekolü kelamcılarının, arazların daimî olup olmadığı 

konusundaki tartışmalarından ötürü doğan fenâ düşüncesinin, Vaisesika ekolünün yedinci 

gerçekliği olan hiçlik (abhava) kategorisinden elde edilerek geliştirildiğini 

düşünmektedir.420 Çünkü Vaisesika felsefesine göre hiçlik de tıpkı yön gibi bir gerçekliğe 

sahiptir.421 

 

                                                 
418 Tigunait, a.g.e., s.112. 

419 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), ss.317-318.; Max Horten, 

“Die sogenannte Ideenlehre des Muammar (gest.850).,” Archiv für systematische 

Philosophie c.15 (1909), s.483.; Max Horten, “Was bedeutet ma’nan als philosophischer 

Terminus? Eine Studie zur Geschichte der islamischen Philosophie.,” Die Zeitschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft c.64 (1910), s.392. 

420 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.318.; Max Horten, “Die 

Erkenntsnistheorie des Abū Raschīd (um 1068). Ein Beitrag zur Geschichte der 

Philosophie im Islam.,” Archiv für Geschichte der Philosophie c.24 (1911), s.433.; Halil 

İbrahim Bulut, “Mu’tezile Mezhebinde Nedensellik Tartışmaları,” Marife 3:3 (2003), 

s.283.; Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den 

philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst 

Reinhardt, 1924), s.186. 

421 Tigunait, a.g.e., ss.113-114. 
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2.3.1.2.4. Hindu Ekolü Yoga ve Jaina 

Max Horten, Hişâm b. Hakem (ö.179/795)’in Tanrı’nın bir bedene sahip olduğu 

görüşünde olduğunu ve Hişâm’ın savunduğu bu düşüncenin Hint Yoga422 ekolünde 

mevcut olduğunu söylemektedir.423 

Yoga okulunun felsefesine göre saf benlik dışında soyut ve somut olan her şey, 

gerçekliğin üç sınıfı olan ve kelime olarak nitelikler anlamına gelen, guna ların 

oluşturduğu bir karışımdan meydana gelmektedir.424 Tanrı ilk guna’dan meydana gelen 

bir bedene sahiptir.425 

Horten, Müslüman düşünürlerin sadece Yoga ekolünden değil, aynı zamanda 

Jainizm felsefesinden de etkilendiklerini ileri sürmektedir.426 Horten, geleneksel 

kelamcıların, cevherin değişmediğini ve arazların sürekli bir oluş ve bozuluşa uğradığını 

kabul ettiklerini ifade etmektedir.427 Horten, bu oluş-bozuluş görüşünün Jainizm’de de 

                                                 
422 Hinduizmin altı Ortodoks, yani Vedaların otoritesini kabul eden okullardan biri de 

Yoga ekolüdür.; D.S. Sarma, Hint Dini Tarihine Giriş terc. Fuat Aydın (İstanbul: Ataç 

Yayınları, 2005), s.61. 

423 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.318. 

424 S.N. Dasgupta, Yoga Philosophy In Relation to other Systems of Indian Thought 

(Delhi: Motilal Banarsidass, 2005), s.70. 

425 Horten, a.g.m., s.318. 

426 Horten, a.g.m., s.318. 

427 Horten, a.g.m., s.318-319.; Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren 

Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. 

(München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), s.187. 
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bulunduğunu ve bu görüşün Müslümanlar tarafından alınıp geliştirildiğini iddia 

etmektedir.428 

Böylelikle Max Horten, İslam düşüncesine Hint felsefesinin Yunan felsefesinden 

daha fazla etki ettiğine savunmaktadır. Horten, düşüncesinin özünde Hindistan ve İran 

arasında manevi bir bağın mevcut olduğuna inanmaktadır.429 Hatta Müslüman 

düşünürlerin yaşadıkları kültürel çevrenin, Yunan felsefesinden çok Hint felsefesine 

yakın olduğunu düşünmektedir.430 

 

2.3.2. İslam Felsefesinde Epistemoloji 

 Max Horten, bilgi felsefesinde Aristo’nun görüşleri ile Eflâtun’un görüşlerinin 

birbirine zıt olduğunu ve İslam felsefesinin bu iki filozofun epistemolojisini uzlaştırmaya 

çalıştığını ifade etmektedir.431 

Bu uzlaştırma gayretini Fârâbî’de görmekteyiz. Fârâbî’ye göre kavramlar ay üstü 

alemde, yani hem meleklerde hem de aktif olan akılda, mevcuttur.432 Var olan bu 

                                                 
428 Max Horten, “Indische Gedanken in der islamischen Philosophie.,” Vierteljahrsschrift 

für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie c.34 (1910), s.319. 

429 Horten, a.g.m., s.320. 

430 Horten, a.g.m., s.321. 

431 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.68. 

432 Horten, a.g.e., s.68. 
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kavramlar ise ruha mühürlenmektedir.433 Kavramları eşyalardan yola çıkarak elde etmek 

için uğraşılmamakta, kavramlar gerçek varlık dünyasından elde edilmektedir.434 Bu 

Eflâtun’daki idealar dünyasının ruhu aydınlattığı fikridir.435 Bu görüşe ek olarak Fârâbî, 

Aristo’nun düşüncesini de eklemektedir.436 Fârâbî’nin düşüncesinde, nefs/akıl (Alm. 

Geist) ay üstü alemden kavramları elde ederken pasif değildir, aktif bir rol 

oynamaktadır.437 Çünkü akıl, kavramın oluşumunda objenin formunu alabilmekte ve 

böylelikle form ile objeyi kıyaslayabilmektedir.438 

Horten, Fârâbî’nin uzlaştırıcı epistemoloji öğretisinin İbn Sînâ ve İbn Rüşd 

tarafından kabul gördüğünü belirtmektedir.439 Fakat Horten’e göre Sühreverdî, bu bilgi 

anlayışının zıtlık içerdiğini düşünmekte ve Aristocu fikri bu epistemoloji anlayışından 

çıkarıp daha saf bir Eflâtuncu öğretiyi benimsemektedir.440 

Max Horten, İslam filozoflarının bu uzlaştırıcı bilgi anlayışının metafiziksel ve 

tümdengelimsel bir öğreti olduğunu vurgulayarak eleştirmektedir.441 Çünkü bu anlayışa 

göre epistemoloji hem oluşumu tamamlanmış olan bir alemden elde edilmekte hem de 

                                                 
433 Horten, a.g.e., s.68. 

434 Horten, a.g.e., s.68. 

435 Horten, a.g.e., s.68. 

436 Horten, a.g.e., s.68. 

437 Horten, a.g.e., s.68. 

438 Horten, a.g.e., ss.68-69. 

439 Horten, a.g.e., s.69. 

440 Horten, a.g.e., s.69. 

441 Horten, a.g.e., s.69. 
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ontolojik varsayımlardan türetilmektedir.442 Bu bilgi anlayışına göre dünyanın ilk olarak 

inşa edilmiş olması gerekmektedir.443 Bu, tüm alemin zaten gizliden bir epistemolojiye 

sahip olduğu anlamına gelmektedir.444 Çünkü dünya resminin oluşabilmesi için öncesinde 

bir epistemoloji olmak zorundadır.445 

Horten, İslam filozoflarına göre alemin, ay üstü alemdeki soyut varlık kavramları 

ile ay altı alemdeki maddeye karışmış varlık kavramlarından oluştuğunu 

belirtmektedir.446 Ay altı alemi canlandıran ve harekete geçiren faal akılda tüm bu 

kavramlar aktif ve bilişsel olarak bulunmakta ve ondan insan aklına aktarılarak, insanın 

bil kuvve olan aklını aktif hale dönüştürmektedir.447 Fakat bu kavram aktarılması 

doğrudan gerçekleşmemektedir. Akıl kendini maddî olandan soyutlayarak elde ettiği şekil 

ve resimlerden bu kavramları okumaya ve bulmaya çalışmaktadır.448 Ancak Horten’in 

düşüncesinde burada iki işlemin olması lüzumsuzdur.449 Çünkü hazır olan/tam olan varlık 

kavramlarının faal akıl tarafından insan aklına aktarılması ile aklın ayriyeten şekil ve 

resimlerden bu kavramları okumasına ihtiyaç kalmamaktadır.450 

                                                 
442 Horten, a.g.e., s.69. 

443 Horten, a.g.e., s.69. 

444 Horten, a.g.e., s.69. 

445 Horten, a.g.e., s.69. 

446 Horten, a.g.e., s.69. 

447 Horten, a.g.e., ss.69-70. 

448 Horten, a.g.e., s.70. 

449 Horten, a.g.e., s.70. 

450 Horten, a.g.e., s.70. 
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Horten, İslam filozoflarının bu epistemoloji anlayışında sezgisel düşüncenin 

hâkim olduğunu düşünmektedir.451 Çünkü aklın elde ettiği resim ve şekiller dünyadaki 

şeylerin içeriği, şeylerin tözüdür.452 Âlem, mantıksal olarak tanımlamaya çalışılan bu 

tözlerden oluşmaktadır.453 Bu tözler insan aklına ve insan aklının kavrama gücüne etki 

ederek, akla tözün resmini yansıtmaktadırlar.454 

Fârâbî’nin bilgi felsefesini kabul eden İbn Sînâ, epistemolojik bir sistem 

tasarlamıştır.455 Orta Çağ’a hâkim olan İbn Sînâ’nın bu sisteminde, tümel kavramlar 

Tanrı’nın bilgisinde bilfiil vardır ve tikellerden önce var olmaktadırlar (Lat. universalia 

ante rem).456 Bu sisteme göre tümel kavramlar, ontolojik varlık sebebi ve formu olarak 

tikellerde var olmaktadırlar (Lat. universalia in re).457 Ayrıca tümel kavramlar, insan 

aklında kavramlar olarak var olmaktadırlar (Lat. universalia post rem).458 

Horten, ateş, hava, su ve toprak olan bu dört element tözlerinin akıl için bilinmedik 

olduğunu söylemekte ve İbn Sînâ’nın da bu basit bilgiye sahip olduğunu 

vurgulamaktadır.459 Burada akıl, bu elementlerin resmini elde etmesi ile insanda bilginin 

                                                 
451 Horten, a.g.e., s.70. 

452 Horten, a.g.e., s.70. 

453 Horten, a.g.e., s.70. 

454 Horten, a.g.e., s.70. 

455 Horten, a.g.e., s.71. 

456 Horten, a.g.e., s.71. 

457 Horten, a.g.e., s.71. 

458 Horten, a.g.e., s.71. 

459 Horten, a.g.e., s.71. 
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oluşmasını gerçekleştirememektedir.460 Çünkü elementlerin sûretleri, akla ulaşamamakta 

ve akılda kavramı oluşturabilmek için bir etkiye sahip değillerdir.461 

Horten, aklın şeylerin tözlerini bilememesi gerçeğinin genel bir bilgi olduğunu, 

fakat İbn Sînâ’nın bu gerçekliğe rağmen, şeylerin suretlerinin akla ulaşabildiğine 

inandığını ifade etmektedir.462 Horten, burada İbn Sînâ’nın mâhiyet ve sûret ayrımı 

fikrinin de dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.463 İbn Sînâ’nın düşüncesinde akla 

ulaşan sûret, akılda mantıklı karar veren bir yapı gibi mâhiyetin sınırını 

oluşturmaktadır.464 Fakat Horten, bu düşüncenin de dış dünyadaki şeylerin tözlerinin 

bilinmesi konusunda yetersiz olduğunu, ancak İslam felsefesinde kullanılmaya devam 

edildiğinin altını çizmektedir.465 

Horten, İbn Sînâ’nın bilgi anlayışında, tüm tözlerin bilgi çeşitleri olarak Tanrı’nın 

varlığında mevcut olduğundan da bahsetmektedir.466 Tanrı, kendisinde mevcut olan bu 

bilgiler ile şeyleri bilmektedir.467 Tözler, Horten’in Nous olarak tabir ettiği İlk Akıl’da 

bulunmaktadırlar.468 Tözler, varlıklarını başka bir şeye dayamadan, ay üstü alemdeki 

soyut varlıklar olan ve ay altı alemdeki şeylerin cinsi olan meleklerde de 

                                                 
460 Horten, a.g.e., s.71. 

461 Horten, a.g.e., s.71. 

462 Horten, a.g.e., s.71. 

463 Horten, a.g.e., s.71. 

464 Horten, a.g.e., s.71. 

465 Horten, a.g.e., ss.71-72. 

466 Horten, a.g.e., ss.72-73. 

467 Horten, a.g.e., s.73. 

468 Horten, a.g.e., s.73. 
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bulunmaktadırlar.469 Böylece tözler etkin bir şekilde faal akılda mevcuttur ve bu sayede 

pasif insan aklı (bil kuvve) faal akıldan bilgi elde edebilmektedir.470 

 

2.3.3. İslam Felsefesinde Metafizik 

 Max Horten entelektüel Müslüman düşünürlerin, Kur’an’ın avama yönelik 

sunduğu dünyanın oluşumu fikriyle tatmin olmadıklarını ve bu nedenle yeni 

kavramlardan oluşan bir literatür geliştirerek yeni bir tasavvur ortaya koyduklarını ifade 

etmektedir.471 Bu entelektüel düşünürler aklı bilgi gücü olarak görüp, akla dayalı soyut 

bir dünya tasavvuru inşa etmişlerdir.472 

Max Horten, İslam felsefesinin metafizik öğretisinde ağırlıklı olarak Varlık, 

Kategoriler ve Sebep meseleleri üzerinde durulduğunu belirtmektedir.473 

Horten’e göre İslam felsefesinde varlık, “Bir” olarak okunmaktadır. Varlık 

tekillerdedir (Alm. Individuen) ve varlık ile tekil özdeştir.474  

                                                 
469 Horten, a.g.e., s.73. 

470 Horten, a.g.e., s.73. 

471 Max Horten, “Die islamische Geisteskultur.,” Länder und Völker der Türkei. Hrsg. 

von H. Grothe :2 (1915), s.3. 

472 Horten, a.g.m., s.3. 

473 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.73. 

474 Horten, a.g.e., s.73. 
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Ayrıca varlık mâhiyete tutunabilmektedir.475 Ancak burada varlık kendisinde bir 

mâhiyet barındırmamakta ve mâhiyet de kendisinde varlığı barındırmamaktadır.476 Hatta 

mâhiyet, var olmak için başkasına dayanmamakta ve varlığın kendisine tutunması ile 

varlık sahasına çıkan mevcûdu oluşturmaktadır.477 Varlığın mâhiyetle birleşme durumu, 

Tanrı’nın bilgisinde bir zıtlık meydana getirmeden gerçekleşmektedir.478 

Bir tek Tanrı’da varlık ile mâhiyet özdeştir, çünkü O Zorunlu Varlık’tır.479 

Böylelikle O’nun dışındaki tüm varlıklar mümkün olarak var olmaktadır.480 Bu, alemdeki 

varlıkların varlık sahasına çıkabildikleri veya çıkmayabildikleri anlamına gelmektedir.481 

Yaratma, mâhiyete tutunan varlığın verilmesi anlamına gelmektedir.482 İslam felsefesinde 

bu varlığın verilmesi ise varlığın Tanrı’dan sudûr etmesi ve mâhiyete tutunması ile 

                                                 
475 Horten, a.g.e., s.73.; Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” 

Archiv für systematische Philosophie c.22 (1916), s.187. 

476 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.73. 

477 Horten, a.g.e., s.73. 

478 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.187. 

479 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.73. 

480 Horten, a.g.e., s.73. 

481 Horten, a.g.e., s.73. 

482 Horten, a.g.e., s.73. 
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gerçekleşmektedir.483 Böylelikle varlığa kendiliğinden sahip Tanrı, kendisi dışındaki her 

şeye varlık vererek varlığın asıl kaynağı olmaktadır.484 

Horten, Fârâbî’den bu yana İslam filozoflarının çoğunun varlığın mâhiyetle 

birleştiği yönünde görüşe sahip olduklarını söylemektedir.485 Ancak İslam felsefesinin 

varlık ve mâhiyet anlayışında zamanla sorunlar ortaya çıkmıştır.486 

Max Horten’e göre Orta Çağ’ın ve hatta İslam Felsefesinin en önemli problemi 

varlık ve mâhiyet problemidir, çünkü hem Tanrı anlayışını belirlemekte hem de Tanrı 

problemine yanıt vermektedir.487 

Horten, Yunan felsefesini geliştirerek sudûr nazariyesinin elde edilmesini 

sağlayan filozofun Fârâbî olduğunu ifade etmektedir.488  

                                                 
483 Horten, a.g.e., s.73.; Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” 

Archiv für systematische Philosophie c.22 (1916), s.187. 

484 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.187. 

485 Horten, a.g.m., s.187. 

486 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.73. 

487 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.187.; Max Horten, “Wesenheit und Dasein in 

der islamischen Philosophie.,” Der Islam, c.6, s.295. 

488 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.187. 
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Horten’in düşüncesinde Fârâbî, Eflâtun’un tikel ve idea (Alm. Individuum und 

Idee) fikrinden yola çıkarak tekil/ferdiyet ve mâhiyetin (Alm. Individualität und 

Wesenheit) farklılıklarını saymaktadır.489 Fârâbî’ye göre tekil ile mâhiyet arasında bir 

birleşme (Alm. Kontrahierung) gerçekleşmekte ve bu birleşmede mâhiyet tekile 

yönelmektedir.490 Horten, Fârâbî’nin bu düşünce şekliyle mâhiyete indeterminist bir 

karakter vermeyi hedeflediğini söylemektedir.491 

Horten, Fârâbî’nin doğrudan bu tekil kavramı yerine mevcûd (Alm. Dasein) 

kavramını koyduğunu ve mevcûdun, mâhiyetin oluşturmuş olduğu bir dayanak/taşıyıcı 

töz (Alm. Substrat) ile birleştiğini belirtmektedir.492 Mevcûd, mâhiyete yönelmektedir.493 

Horten, Fârâbî’nin ideal dünyayı insanın dışında değil içinde, soyut olanın insanın 

ruhunda olduğunu kabul ettiğini ve Fârâbî’nin, Eflâtun’un idealar fikrinin aksine, tikel 

                                                 
489 Horten, a.g.m., s.187.; Max Horten, Das Buch der Ringsteine Farabis (gest.950). Mit 

den Kommentaren des Emir Isma’il El-Hoseini El-Farani (um 1485) überstetzt und 

erläutert. Mit Beigabe eines Faksimiles aus dem Autograph Isma’ils. (Münster: Verlag 

der Aschendorffschen Buchhandlung, 1906), s.10.; Max Horten, “Wesenheit und Dasein 

in der islamischen Philosophie.,” Der Islam c.6 (1916), s.295. 

490 Max Horten, “Wesenheit und Dasein in der islamischen Philosophie.,” Der Islam c.6 

(1916), s.295. 

491 Horten, a.g.m., s.295. 

492 Horten, a.g.m., s.295. 

493 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.74. 
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(Alm. Individuum) kavramı ile gerçek varlığı kastettiğini belirtmektedir.494 Horten, 

burada tekil/ferdiyet ile mevcûdun bu nedenle aynı olarak değerlendirilip yer 

değiştirdiğini ve Fârâbî’nin ele aldığı bu problemin ana kavramlarının somut ve ferdî olan 

mevcûd kavramı ile mâhiyet kavramı olduğunu belirtmektedir.495 

Horten, sonraki düşünürlerin ise Fârâbî’nin bu öğretisini onaylamadıklarını 

söylemektedir.496 Çünkü henüz varlık sahasına çıkmamış olan mâhiyetin bir 

dayanak/taşıyıcı töz (Alm. Substrat) oluşturması ve varlığın (mevcûd) bu dayanak töze 

gerçek ayrılmazlık/lâzımat (Alm. reales Inhärenz) olarak tutunması mümkün değildir.497 

Henüz reel olmayan bir taşıyıcı töz, reel olan ayrılmazlığa sahip olamamaktadır.498 

Horten, Fârâbî’nin, gerçek ayrılmazlığın sadece gerçek olan taşıyıcı töze 

bağlanabileceği kuralını bilmekte olduğunu, fakat bu kuralı kendi öğretisi için engel 

olarak görmediğini belirtmektedir.499 Çünkü Fârâbî için varlık (mevcûd) ile mâhiyetin 

                                                 
494 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), ss.187-188. 

495 Horten, a.g.m., s.188. 

496 Horten, a.g.m., s.188. 

497 Horten, a.g.m., s.188.; Max Horten, “Wesenheit und Dasein in der islamischen 

Philosophie.,” Der Islam c.6 (1916), s.295. 

498 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), ss.187-188.; Max Horten, Die Philosophie des 

Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen 

Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), s.74. 

499 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916),  s.188.; ayrıca bkz. Max Horten, Das Buch der 
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bağıntısı bir ayrılmazlık/lâzımat ilişkisi değildir, tümel olanın ferdî bir şeye 

dönüşümüdür.500 

Horten, ayrıca bu düşünürlerin, Fârâbî’nin bu düşüncesindeki ferdî varlığı (tekil) 

mevcûda yerleşen tümel anlamdaki varlık (vücûd) olarak anlamalarından dolayı, bu konu 

hakkındaki tartışmanın şiddetlendiğini belirtmektedir.501 Çünkü bu düşünürlere göre bu 

durumda mevcûdun mâhiyet ile bağıntısı ayrılmazlık ilişkisi olmaktadır.502 

Max Horten, Fârâbî’deki tekil/ferdiyet ile mevcûdun özdeşliğinin İbn Sînâ’da 

ortadan kalktığını kısaca belirtmektedir.503 Tekil, mevcûttan farklıdır ve determinist bir 

                                                 

Ringsteine Farabis (gest.950). Mit den Kommentaren des Emir Isma’il El-Hoseini El-

Farani (um 1485) überstetzt und erläutert. Mit Beigabe eines Faksimiles aus dem 

Autograph Isma’ils. (Münster: Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, 1906), s.11.; 

Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.74. 

500 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.188. 

501 Horten, a.g.m., s.188.; Max Horten, “Wesenheit und Dasein in der islamischen 

Philosophie.,” Der Islam c.6 (1916), s.295. 

502 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.188. 

503 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.74. 
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şekilde madde ile buluşmaktadır.504 Mevcûdu Tanrı oluşturmaktadır ve mevcûd mâhiyete 

ayrılmazlık/lâzımat olarak tutunmaktadır.505 

Ancak İbn Sînâ’nın bu düşüncesi, Sühreverdî ve Molla Sadrâ gibi sonraki 

düşünürler tarafından çelişkili bulununca, tekil/ferdiyet ile mevcûdun özdeşliği yeniden 

kabul edilmiştir.506 

Horten çok detay vermeden, bu kavram karışıklığına açıklık getirmek için İslam 

filozoflarından Molla Sadrâ’nın, Eflâtun’un izinde olan Sühreverdî’yi takip ederek, 

mâhiyet ve varlık (mevcûd) kavramlarının tanımına ulaştığını ve böylelikle bir çelişki 

oluşmadan varlık (mevcûd) ile mâhiyetin bağıntısının bir ayrılmazlık ilişkisi olmadığını, 

gösterdiğini belirtmektedir.507 Horten, böylelikle Molla Sadrâ için Tanrı’nın varlığın 

(vücûd) mutlak toplamı olduğunu ve dünyadaki şeylerin bu varlığın (vücûd) kesitleri 

olduğunu belirtmektedir.508 Horten, Molla Sadrâ’ya göre dünyadaki şeylerin mâhiyet ve 

mevcûdun metafiziksel olarak birleşmesi olmadığını, sadece birbirini tamamlayan 

birlikler olduklarını ifade etmektedir.509 Ayrıca dünyadaki şeyler varlığın kesitleri 

olmalarından ötürü önceden mâhiyet denilene de sahiptirler ve gerçek varlık sahasına 

                                                 
504 Horten, a.g.e., s.74. 

505 Horten, a.g.e., s.74. 

506 Horten, a.g.e., s.74. 

507 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.189. 

508 Horten, a.g.m., s.188. 

509 Horten, a.g.m., s.188. 
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çıktıklarında varlığın formu olmaktadırlar.510 Bu şekilde Tanrı hem varlığın hem de 

mâhiyetin kaynağı olmaktadır.511 

Horten böylelikle İslam felsefesinde bir dünya tasavvurunun oluştuğunu ifade 

etmektedir.512 Tanrı’nın bilgisinde olan akıllar, sonsuz bir sayıda Tanrı’dan taşmakta ve 

dünyadaki varlık katmanlarının oluşmasında belirleyicisi rol üstlenmektelerdir.513 

Max Horten incelediği bu varlık-mâhiyet anlayışının sonucunda, İslam 

felsefesinin Grek felsefesinden yola çıkarak Eflâtun’un fert ve idea öğretisinin, Orta 

Çağ’ın skolastik felsefesinde varlık ve mâhiyete dönüştürülerek alındığı kanaatine 

varmaktadır.514 Horten’e göre bu işlemdeki en büyük dönüm noktası Fârâbî’nin varlık ve 

mâhiyet kavramlarının ilk unsurlarını ortaya koyması ile olmuştur.515  

Horten, ay altı âlemdeki bir şeyin kavramını tanımlamak için ne kadar analiz ve 

temellendirmeler ortaya konulsa da o kavramın tanımında mevcûd kavramına asla bir 

                                                 
510 Horten, a.g.m., s.188. 

511 Horten, a.g.m., s.188. 

512 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.74. 

513 Horten, a.g.e., s.74. 

514 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.189. 

515 Horten, a.g.m., s.189. 
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varlık bileşeni olarak rastlanılmadığının altını çizmektedir.516 Çünkü bu tanımlara göre 

mâhiyet ve mevcûd, kendiliğinden hareket ederek birbirleriyle temasta bulunamayan ve 

kendilerinden üstte bulunun faal akıl tarafından birleştirilmek zorunda olan iki farklı 

varlık sahasıdır.517 Bu çift varlık sahası önce mâhiyet ve tekil olarak ifade edilmektedir.518 

Fakat sonra Fârâbî’nin eşsiz bir yaklaşımı sayesinde, bu iki kavramın mâhiyet ve mevcûd 

ile özdeş olduğu ortaya çıkmaktadır.519 Böylelikle bu iki varlık sahası olan ay üstü ve ay 

altı alem arasında bir bağ oluşmaktadır. Mâhiyetler önce Tanrı’nın bilgisinde sadece 

tümeller iken, hüviyet kazanıp somut varlık formlarına sahip olmaktalardır.520 

Ayrıca Fârâbî’nin bu öğretisi, İslam felsefesinde mümkün kavramını oluşturarak 

sonraki tüm felsefi çalışmalarda bu kavramın önemli role sahip olmasına sebep 

olmuştur.521 

İslam felsefesinde hâkim olan imkân fikri, gerçek olanı bütüncül bir fikir altında 

toplayan temel düşüncedir.522 Mevcûdun varlığına bakıldığında, onun varlığı varlık 

hakkında ne pozitif ne de negatif bir bilgi vermemekte, onun var olduğu veya var olmadığı 

                                                 
516 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.75. 

517 Horten, a.g.e., s.75. 

518 Horten, a.g.e., s.75. 

519 Horten, a.g.e., s.75. 

520 Horten, a.g.e., s.75. 

521 Max Horten, “Wesenheit und Dasein in der islamischen Philosophie.,” Der Islam c.6 

(1916), s.296. 

522 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.541. 
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hakkında bir bilgi elde edilememektedir.523 Bu nedenle varlık, zorunlu Varlık, mümkün 

varlık ve mümteni varlık olarak üçe ayrılmaktadır.524 Zorunlu Varlık Tanrı’dır. Mümteni 

varlık, varlığı imkânsız olan varlıktır. Mümkün varlık dünyadaki oluşan ve bozulan tüm 

şeylerdir.525 İmkân fikri olmadan dünyanın değişkenliği, oluş ve bozuluşu 

açıklanamamaktadır.526 

Bu fikre göre Tanrı’nın dışındaki her şeyde mevcûd ile varlık ayrıdır.527 

Mevcûdun varlık sahasında olması, yani oluşması için varlığın veya gerçekliğin ona, bu 

özellikleri kendiliğinden zatında taşıyan bir akıl tarafından verilmesi gerekmektedir.528 

Bunu gerçekleştirebilecek olan tek güç, evrendeki her şeyin kaynağı olan Tanrı’dır.529 

Horten, İbn Rüşd’ün mümkün kavramını kabul etmediğini ve böylelikle Fârâbî ve 

İbn Sînâ’nın anlayışındaki mahiyet ile mevcûd kavramlarını da kabul etmediğini 

belirtmektedir.530 Çünkü mümkün kavramı içinde hem bir zorunluluğu hem de bir imkânı 

                                                 
523 Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

ss.77-78. 

524 Horten, a.g.e., s.78. 

525 Horten, a.g.e., s.78. 

526 Horten, a.g.e., s.78. 

527 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.541. 

528 Horten, a.g.m., s.541.; Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.48. 

529 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.541. 

530 Max Horten, “Wesenheit und Dasein in der islamischen Philosophie.,” Der Islam c.6 

(1916), s.296.; Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den 
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ifade ederek bir çelişki barındırmaktadır.531 İbn Rüşd’e göre bu görüşler saf Aristo 

öğretilerinin dışına çıktıkları için kabul edilir değillerdir.532 Horten, bu şekildeki bir 

zihniyetin filozofun gelişmesine engel olacağını söyleyerek İbn Rüşd’ü 

eleştirmektedir.533 

Max Horten İslam felsefesinin cevher-araz konusuna da değinmektedir. Horten, 

İslam felsefesinde cevher-araz probleminin mantıklı tasarlandığını ve tüm şeyleri 

kapsadığını belirtmektedir.534 Horten’e göre bütün şeyler, var olmak için taşıyıcı töz ve 

araza ihtiyaç duyan ve araza ihtiyaç duymadan var olan olmak üzere ikiye ayrılmıştır.535 

                                                 

philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst 

Reinhardt, 1924), s.75. 

531 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.75. 

532 Max Horten, “Wesenheit und Dasein in der islamischen Philosophie.,” Der Islam c.6 

(1916), s.296.; Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den 

philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst 

Reinhardt, 1924), s.75. 

533 Max Horten, “Wesenheit und Dasein in der islamischen Philosophie.,” Der Islam c.6 

(1916), s.296. 

534 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.79. 

535 Horten, a.g.e., s.79. 
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Örneğin cevher var olmak için araza ihtiyaç duymamaktadır.536 Cevherin çeşitleri 

mevcuttur ve varlığa göre de etkileri değişmektedir.537 Cevherler, pasif ve en alt katman 

olan cisme etki etmektelerdir.538 Cevherler, orta katman olan ve cisim üzerinde etkide 

bulunduğu için aktif olan fakat akla etki edemediği için pasif olan ruha da etki 

etmektelerdir.539 Cevherler, en üst katman olan cisimle bağı bulunmayan ve aktif olan 

akla da etki edebilmektelerdir.540 

Araza ihtiyaç duyan şeyler ise zamana bağlı olarak etki eden bir sebepten dolayı 

zaman ile oluşmaktadır.541 Zamanla oluşmakta olan şeylerin sebepler zinciri ise kısmen 

zaman içinde ve kısmen sonsuz olan ay üstü âleme dayanmaktadır.542 Ancak burada 

sebep, şey için tamamen uygun olmalıdır.543 Bozulan ve geçici olan şey için geçici bir 

sebep olmak zorundadır.544 

Horten’in düşüncesinde ay üstü âlemdeki cevher ise başlangıca sahip değildir ve 

değişken de değildir.545 Dolayısıyla cevher, zamanla oluşan ve değişen şeyin sebebi 

                                                 
536 Horten, a.g.e., s.79. 

537 Horten, a.g.e., s.79. 

538 Horten, a.g.e., s.80. 

539 Horten, a.g.e., s.80. 

540 Horten, a.g.e., s.80. 

541 Horten, a.g.e., ss.79-80. 

542 Horten, a.g.e., s.80. 

543 Horten, a.g.e., s.80. 

544 Horten, a.g.e., s.80. 

545 Horten, a.g.e., s.80. 
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olamamaktadır.546 Aynı şekilde ay üstü âlemin en mükemmel olan dairesel hareketliliği 

de bütüncül olarak bir başlangıca sahip değildir ve değişmemektedir.547 

Fakat ay üstü âlemin hareketi bir bütün olarak ebedi olsa da hareketin parçaları 

zamanla oluşmuştur ve bozuluma tâbidir.548 Değişimi barındıran ay üstü âlemin 

hareketinin bu parçaları, ay altı âlemdeki değişime tâbi olan şeylerin sebepleri 

olmaktadır.549 

Max Horten, izah edilen bu görüşten yola çıkarak İslam felsefesinde bir şeyi 

anlamak, kavramak için önce onun sebebinin tespit edilmesi gerektiğinin temel şart 

olduğunu belirtmektedir.550 Aklın asıl görevi şeyleri tanımak olduğu için bu durumda 

önce sebeplerini bilmesi gerekmektedir.551 Akıl burada asıl, gerçek sebebi bulmak için 

öncelikle zorunlu sebebi aramak zorundadır.552 

 

2.3.4. İslam Felsefesinde Pratik Felsefe (Ahlak) 

 Horten, İslam filozoflarının hakikat hakkında sorular sorup, yanıtlar ararken 

sonsuzluğu hedeflemekten çok ebedi olanı bulmaya çalıştıklarını düşünmektedir.553 Bu 

                                                 
546 Horten, a.g.e., s.80. 

547 Horten, a.g.e., s.80. 

548 Horten, a.g.e., s.80. 

549 Horten, a.g.e., s.80. 

550 Horten, a.g.e., s.80. 

551 Horten, a.g.e., s.80. 

552 Horten, a.g.e., s.80. 
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filozoflara göre dünya, insanı mutluluğa ulaştırma yeteneğine sahip olmayan, geçici ve 

bu nedenle az bir değeri olan bir yerdir.554 Tanrı ise yok olmayan, değişmeyen ve baki 

olandır.555 Filozoflar için geçici olan dünya, ancak baki olan Tanrı ile anlam 

kazanabilmektedir.556 Horten’in düşüncesinde bu nedenle İslam felsefesinin yegâne 

hedefi insanı Tanrı’ya yaklaştıracak bilgiye (Alm. Erkenntnis) ulaşabilmektir.557 Bu 

temel fikir filozofların dünya tasavvurunun özünde yer almaktadır.558 Ahlak anlayışlarını 

da bu doğrultuda şekillendirmiştir. 

Max Horten, ahlakın İslam felsefesinde pratik felsefe (Lat. philosophia practica) 

olduğunu, ancak filozofların ahlakı felsefenin özü olarak görmelerinden dolayı bir teorik 

felsefe de olduğunu ifade etmektedir.559 

Horten’e göre İslam felsefesinde erdemler iffet, hikmet ve şecaat olmak üzere üç 

ayrılmaktadır.560 Bu erdemlerin en üstünü. İffet, kadına, yiyeceğe, konfora ve başka 

zevklere duyulan hırslarda orta ölçüyü bulan erdemdir.561 Hikmet, tüm insanî 

                                                 
554 Horten, a.g.e., s.77. 

555 Horten, a.g.e., s.77. 

556 Horten, a.g.e., s.77. 

557 Horten, a.g.e., s.59. 

558 Horten, a.g.e., s.77. 

559 Horten, a.g.e., s.96. 

560 Max Horten, Die Metaphysik Avicennas. Enthaltend die Metaphysik, Theologie, 

Kosmologie und Ethik. Übersetzt und erläutert. (Leipzig, New York: Verlag von Rudolf 

Haupt, 1907-1909), s.684. 

561 Horten, a.g.e., s.684. 
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davranışların doğru ölçüde gerçekleşmesini sağlayan erdemdir.562 Şecaat, öfke, korku, 

keder, utanç, nefret ve kıskançlık gibi tüm kızgınlıklarda orta ölçüyü sağlayan 

erdemdir.563 Bu erdemlerden insanı Tanrı’ya yaklaştıracak bilgiye ulaştıracak, mutluluğa 

götürebilecek olan ise en üstün erdem olan, ahlakî yaşamı ve erdemlerin hepsini kapsayan 

adalet erdemidir.564 Adalet erdeminin gerçekleşmesi iffet, hikmet ve şecaat erdemlerinin 

de yerine getirilmiş olması demektir.565 Horten diğer erdemleri içine alan adalet erdemi 

fikrinin, Sokrates (MÖ 469-399)’in “temelde bir erdem vardır” düşüncesini yansıttığını 

düşünmektedir.566 

Horten, İbn Sînâ’ya göre dünya hayatının teorik felsefeye göre şekillenmesi 

gerektiğini ifade etmektedir.567 Çünkü kişinin kendisini bilmesi Tanrı’yı bilmesine neden 

olacaktır.568 Pratik felsefe ile teorik felsefe birleştirildiğinde ahlakta bir tamamlanma 

                                                 
562 Horten, a.g.e., s.684. 

563 Horten, a.g.e., s.684. 

564 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 
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gerçekleşmekte ve mutluluğa ulaşılabilmektedir.569 Horten’e göre, İbn Sînâ’nın 

düşüncesinde mutluluğa ulaşmak için akıl ve ruh birleşmelidir.570 

Horten amelî ile nazarî ilimlerin birleştirilmesi fikrinin, İslam düşüncesinin tüm 

alanlarında kabul gören bir anlayış olduğunu söylemektedir.571 Ayrıca Horten böyle bir 

birleştirme anlayışının Grek ve Pers düşüncelerinde bulunmadığını ve onlarda ağırlıklı 

olarak nazarî ilme önem verildiğini belirtmektedir.572 

Yine Horten, Fârâbî’ye göre mutluluğa ulaşabilmenin en yüce Varlığı 

bilebilmekten geçtiğini ve bunun için ruhu erdemli bir hale getirerek Tanrı’nın bilgisine 

ulaşılabildiğini, ancak bilginin yanında pratik uygulamaların bir anlam ifade etmediğini 

söylemektedir.573 

Horten’in düşüncesinde Gazzâlî’ye göre ebedî mutluluğa götüren yol bilginin 

kullanımından geçmektedir.574 Yine Horten’in düşüncesinde İbn Rüşd’e göre Tanrı’nın 

bilgisine ulaşabilmek pratik uygulamalarla değil, nazarî ilimle gerçekleşebilmektedir.575 

Max Horten, İslam felsefesinin ahlak anlayışında bir başlangıç ve geri dönüş 

(mebde ve meâd) fikrinin, yani bir döngü düşüncesinin hâkim olduğunu söylemektedir.576 
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Burada ruh, ay üstü âlemden ay altı âleme inmiştir ve yeryüzünden tekrar özlemini 

duyduğu göksel âleme geri dönecektir, yükselecektir.577 Bu nedenle Tanrı’nın bilgisine 

ulaşabilmek ruhun anlık da olsa ay üstü âleme yükselmesi demektir. 

 

3. Max Horten’e Göre İslam Felsefesinin Önemi 

Max Horten, İslam felsefesindeki sistemlerin değeri ve gelişimi hakkında bir 

yargıda bulunurken, sistemlerin Aristoculuğa veya Eflâtunculuğa vs. yeterince bağlı olup 

olmadığına veya aklı başında bir bilimsel eğilime sahip olup olmadığına göre yargıda 

bulunmamak gerektiğini savunmaktadır.578 Horten’e göre bir yargıda bulunabilmek için 

dikkat edilmesi gerekilen tek kriter, İslam filozoflarının felsefenin ana problemlerini 

devam geliştirip geliştirememeleri ve dünya hakkında sistematik ve mantıklı bir bütüncül 

anlayış ortaya koyup koyamamalarıdır.579 

Max Horten, İslam felsefesinin ehemmiyetinin anlaşılabilmesi için, Aristo’nun 

sisteminin eksikliklerine göz atılması gerektiğini düşünmektedir.580 Horten’e göre 

Aristoteles ortaya koyduğu sistemi ile her ne kadar eşsiz olsa da, evrenin bütünü hakkında 

monisttik bir anlayış içermeyen bir âlem görüşü ortaya koyarak, kâinatın tek bir 

kaynaktan meydana geldiğini ispat etme konusunda başarısız olmuştur.581 Aristoteles 

                                                 
577 Horten, a.g.e., s.108. 

578 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.189. 

579 Horten, a.g.m., s.189. 

580 Max Horten, “FALSAFA,” Encyclopaedia of Islam¹, c.2, s.48. 

581 Horten, a.g.m., s.48. 
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maddenin sonsuz olduğunu kabul ederek, maddeyi Tanrı’nın karşısına koymuş ve düalist 

bir sistem inşa etmiştir.582 Tanrı’nın causa effectus (neden-sonuç ilişkisi) olduğu deist bir 

Tanrı anlayışını oluşturmuştur.583  

Horten için tam da bu noktada İslam filozoflarının önemi anlaşılmaktadır. Çünkü 

Horten’in deyimi ile “Müslüman felsefesi”, bu deist Tanrı anlayışını kabul etmeyip Yeni 

Eflâtuncu sistemi takip eden ve merkezinde gerçek olanın birliğini (vahdet) bulunduran 

bir imkân teorisi oluşturmuştur.584 

Horten, bu imkân anlayışına göre aralarında derin ve zorunlu bir bağ bulunmayan, 

vücûd ile mevcudun birbirlerinden farklı olduğunu ifade etmektedir.585 Mevcut, 

kendiliğinden var olan bir vücûd tarafından eşyalara taşınmalı ve sürekli olarak orada 

tutulmalıdır.586 Yine imkân görüşüne göre evren tükenmeyen bir kaynaktan sudûr eden 

ve Tanrı olmayan her şeye yayılan bir varlık akışıdır.587 Horten, Müslüman felsefesi 

tarihinden modern zamana kadar hakim olan bu görüşün, sürekli yeniden geliştirilip daha 

anlaşılır hale getirildiğini vurgulamaktadır.588 

                                                 
582 Horten, a.g.m., s.48. 
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Ayrıca Horten’e göre İslam filozoflarının oluşturmuş oldukları bu imkân 

görüşünden tasavvufi sezginin ortaya çıkmış olması, bu görüşün ne kadar mühim 

olduğunu589 ve İslam felsefesinin önemini gözler önüne sermektedir. 

Horten’in düşüncesinde İslam felsefesinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteren 

bir başka unsur ise, İslam filozoflarının ortaya koyduğu cevher-varlık öğretisi ve daha 

önce görülmemiş olan sudûr teorisidir.590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
589 Max Horten, “FELSEFE,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, s.541. 

590 Max Horten, “Ein Hauptproblem der islamischen Philosophie.,” Archiv für 

systematische Philosophie c.22 (1916), s.187. 



105 

 

SONUÇ 

Çalışmada mercek altına alınan Max Horten’in İslam felsefesi algısı, ağırlıklı 

olarak onun Die Philosophie im Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients isimli İslam felsefesi tarihi kitabından yola 

çıkılarak aktarılmıştır. Ancak araştırmanın birinci bölümündeki eserin tanıtımının 

haricinde, eser hakkındaki yorumlara da yer verilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu 

nedenle çalışmadan elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi açısından, eser hakkındaki 

bazı problematik noktalara bu bölümünde değinilmesi uygun bulunmuştur. 

Öncelikli olarak eserin klasik İslam felsefesi tarihi kitaplarından farklı olduğunu 

belirtmek gerekmektedir. Eserde İslam filozofları teker teker ele alınıp işlenmemekte, 

düşünce sistemleri toplumda entelektüel seviyelerine (üst sınıfın düşünceleri, orta sınıfın 

düşünceleri, halk inanışları) göre sınıflandırılan gruplara göre açıklanmakta ve bu tercih 

edilebilecek bir yöntem olmaktadır. Ancak bu sistemlerin anlatımı esnasında bir sıralama 

gözetmeksizin, düşünürler hakkında rastgele, birbirinden kopuk ve yüzeysel bilgilere yer 

verilmekte ve sürekli bir Hint ve Pers kaynağına işaret edilmektedir. Dolayısıyla eserde 

bir İslam felsefesi tarihi kitabından beklenen, gerçek anlamda İslam filozoflarının 

sistematik bir şekilde tanıtılmasına rastlanılmamaktadır. Tematik bir anlatım mevcuttur. 

Bu da Max Horten’in bu eseri oluştururken gerçek amacının bir İslam felsefesi tarihi 

kitabı ortaya koymak olduğu konusunda şüphe uyandırmaktadır. 

Ayrıca eser hakkında vurgulanması gereken bir diğer konu ise Horten’in üst sınıf 

düşünürler grubunda ele aldığı filozoflar, kelamcılar ve tasavvufçulardır. Genel olarak 

İslam felsefesi tarihi kitaplarında sadece filozof düşünürlere yer verildiğinden, Horten’in 

burada bu üç İslam düşüncesi grubunu İslam felsefesi adı altında ele alması dikkat çekici 

bir nokta olmuştur. Burada, Horten İslam felsefesi tarihi ile İslam düşünce tarihini 
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birbirinden ayıramayıp, karıştırıyor mu düşüncesi şüphe uyandırmaktadır. Fakat detaylı 

bir şekilde incelendiğinde Horten’in neden böyle bir yol izlediği anlaşılmaktadır. 

Horten, bu üç grubu (filozoflar, kelamcılar, tasavvufçular) bir İslam felsefesi çatısı 

altında toplamaya çalışmaktadır. Çünkü bu şekilde Hint felsefesinden kaynaklandığını 

iddia ettiği tasavvuf, İslam felsefesi çatısı altına girmektedir. Kitabında bu üç grubu bir 

çatı altına topladığı “üst sınıf” (Alm. Die Oberschicht) başlıklı bölüm incelendiğinde 

anlaşılmaktadırki Horten bu grupların sadece görünürde başlıklar ile birbirinden ayırmış, 

ancak anlatımı esnasına bir ayrımın olduğuna vurgu yapmamış, hatta aksine kelamcı ve 

tasavvufçuların da filozoflar olduklarını iddia etmiştir. Böylelikle Hint felsefesi kaynaklı 

olduğunu iddia ettiği tasavvuf ile kelam ve İslam felsefesi arasındaki perde kaldırılmış 

olmakta ve üçü ortak bir felsefe havuzunda toplanmıştır. Bu sayede Horten, Hint 

felsefesinden etkilendiğini iddia ettiği tasavvuf ile aynı çatı altındaki filozof ve 

kelamcıların da Hint ve Pers felsefesinden beslendiklerini iddia edebilmekte ve bunların 

sonucunda İslam felsefesinin Pers ve Hint kaynaklı olduğu neticesine ulaşabilmektedir. 

Horten bu şekildeki iddialarından dolayı oryantalistler tarafından eleştirilere 

maruz kalmıştır. Horten’e yöneltilen eleştirileri detaylı olarak saymak ve açıklamak için 

ayrıca bir çalışma yapılması gerekmektedir. Ancak Horten’in İslam düşünürlerinin 

hepsini filozof olarak görüp, aralarında bir ayrım yapmaması, İslam felsefesinde bir Hint 

felsefesi kaynağının olduğunu iddia etmesi ve tercüme çalışmalarındaki yöntemsel 

hatalarından dolayı eleştirildiğini ve eleştirilerde ön plana çıkan isimlerden birinin Louis 

Massignon (ö.1962) olduğunu söylemek mümkündür. 

Tekrar vurgulamak gerekirse, Horten’in asıl gayesi bir İslam felsefesi tarihi kitabı 

oluşturmak olmamıştır. Horten, İslam düşüncesi ve İslam felsefesinin, Pers ve Hint 

kaynaklı olduğunu ispat etme amacı ile bu eseri kaleme almıştır. Bu amaca hizmet etmesi 

doğrultusunda da iddialarda bulunmuştur. 
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Burdan hareketle Horten, düşüncesinde kesin olan ve anlaşıldığı üzere eserini 

yazmadan önce sabit fikre sahip olduğu Pers-Hint tesiri fikrini nerden elde etmiştir. Bu 

konuda Horten’in hocalarından etkilenmiş olabileceği ihtimali üzere, hocalarının 

çalışmalarına detaylı bir şekilde bakılması ihtiyacını doğurmaktadır. Lakin çalışmamızın 

zaman ve kapsam sınırı nedeniyle Horten’in hocaları hakkında geniş bir araştırma 

gerçekleştirilememiştir. Fakat çalışma esnasında elde edilen ve birinci bölümde 

paylaşılan bilgilerden yola çıkıldığında, kesin olmamakla beraber, Horten’in Pers-Hint 

etkisi fikrini hocalarından almamış olduğu ihtimali üzerinde durulmaktadır. Ancak 

Horten’in hocalarından dilbilimci Eugen Prym’in şark dilleri, Sanskritçe vs. dillerine 

hâkim olup dersler verdiği bilgisi göz önüne alındığında, Pers-Hint etkisi fikrinin Eugen 

Prym’den kaynaklamış olabileceği fikrini akla getirmektedir. Fakat bu konuda net bir 

sonuç için yeni bir araştırmanın gerçekleşmesi gerekli görülmektedir. 

Tümevarımcı bir şekilde düşünüldüğünde, Horten’in Almanya’da Pers ve Hint 

etkileri hakkında genel olarak kabul edilen ideoloji veya akımdan etkilenmiş olabileceği 

göz önünde bulundurulmuş ve iki önemli bilgi elde edilmiştir. Birincisi, Alman 

romantizm akımı ve ikincisi Almanların Arî ırk inancıdır. 

Horten’in Hint etkisi ısrarının anlaşılması için Alman Romantizmi hakkında kısa 

bilgi verilmesi uygun olacaktır. Almanya’da 18. yüzyılı sonu başlayan Alman 

romantizmi, Latin geleneğinden intikam almak ve Alman tarihini genişletmek için, 

Hindistan’a ve Hint düşüncelerine yönelmeye ve Hint felsefesinin Yunan felsefesi ile 

aynı değerde görülüp tartışılmasına neden olmuştur.591 

                                                 
591 Yücel Bulut, Oryantalizmin Kısa Tarihi (İstanbul: Küre Yayınları, 2017), s.99.; Cemil 

Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde (İstanbul: İletişim Yayınları, 1994), ss.51-52.; Konu ile 
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Horten’in bu konuda tespit edilen iki ifadesi dikkat çekmektedir. Horten, Batı’da 

İslam tasavvufçularına karşı olan önyargının, Avrupa’ya gelen mistisizm dalgası sonrası 

kırılmış olduğunu söylemekte ve bilimin bu şekilde popüler hareketler ile değil gerçeği 

arama hedefinden hareketle ilerlemesi gerektiğini belirtmiştir.592 Burada Horten’in 

popüler dalgalanma olarak adlandırdığı romantizm akımıdır. Yine Horten, İslam felsefesi 

hakkında yapılan önceki çalışmaların tamamının değersiz ve Orta Çağın saçmalıkları ile 

dolu olduğunu ifade etmiştir.593 Bu ifadesinde Orta Çağ düşüncesine karşı bir tepki ortaya 

koymaktadır. Fakat bu ifadelere rağmen, yine de Horten’in romantizm akımının 

düşüncelerinden etkilenip etkilenmediğine dair kesin ve net bir şey söylemek zordur. 

Ancak Horten’in, İslam felsefesinde Hint felsefesi etkisinin varlığını, İslam 

düşüncesinin bulunduğu topraklar ile Hint kültürü topraklarının komşu olduğu 

gerekçesiyle savunduğunu açıkça söylemek mümkündür. Lakin Horten’in burada öne 

sürdüğü gerekçe, İslam felsefesinin kesin olarak Hint felsefesinden etkilendiğini 

göstermemektedir. Komşu kültürler oldukları için felsefî seviyede bir etkileşimin 

olduğunu söylemek delil niteliğinde değildir. Bu sadece bir varsayımdır, çünkü komşuluk 

gerekçesiyle etkileşim mümkündür ama sırf imkân dahilinde olduğu için entelektüel 

seviyede bir etkileşimin kesin olarak gerçekleşmiş olduğunu kanıtlamamaktadır. 

Kanıtlamak için somut deliller olmalıdır. 

                                                 

ilgili ayrıca bilgi için bkz. Bulut, a.g.e., ss.94-100.; Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 1994), ss.51-57. 

592 Max Horten, Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen 

Weltanschauungen des westlichen Orients. (München: Verlag Ernst Reinhardt, 1924), 

s.14. 

593 Horten, a.g.e., s.16. 
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Horten’in, Pers etkisi ısrarının anlaşılması için Avrupa’da Samî-Arî ırk ayrımının 

kabul edildiğini hatırlatmak gerekmektedir. Onlara göre Sâmî ve Arî ırklar soylu ırktır. 

Almanlar kendilerinin İran topraklarında yaşamış olan Arî ırktan olduklarına 

inanmaktalardır. Bu nedenle Horten, İslam felsefesinin ortaya çıktığı coğrafyayı göz 

önünde bulundurarak, İslam felsefesinin Arî ırk olan Persliler tarafından oluşturulduğunu 

savunmaktadır. Oysa İslam filozoflarının hepsini Persli olarak görmek aşırıya giden bir 

genellemedir ve aynı zamanda filozoflar hakkında detaylı bir araştırmadan kaçınıldığını 

göstermektedir. Ayrıca Almanların Arî ırktan geldikleri kanıtlanmış olmamasının yanı 

sıra, bu tezin bir mitoloji olduğu dahi savunulmaktadır. 

Horten, kesin olduğuna inandığı, İslam felsefesinde Pers-Hint etkilerinin varlığını 

ispatlamak için çeşitli benzetmelerde ve iddialarda bulunmaktadır. 

Horten, iddiasında haklı olduğunu göstermek için Hint ile İslam toplumları 

arasında bir dil bariyeri olduğu için, sadece sözel aktarımların var olduğunu iddia 

etmektedir. Oysa Abbâsî halifesi Mansûr (ö.158/775)‘dan itibaren Sanskritçeden 

Arapçaya tercümeler yapılmış, hatta sözlükler dahi oluşturulmuştur. Ve tercüme 

faaliyetleri halife Me’mûn (ö.218/833) tarafından da daha kapsamlı olarak devam 

ettirilmiştir. Ayrıca bir dil bariyeri mevcut iseydi o halde sadece yazılı olarak değil sözel 

olarak da kültürel etki mevcut olmalıdır. 

Horten ayrıca Hint düşünceleri ile İslam düşünceleri arasında öğretilerin paralel 

geliştiğini söylemekte ve bu öğretilere göz atıldığında benzerliklerin olduğunun fark 

edileceğini vurgulamakta ve bu benzerliklerin ise Hint felsefesinden alınan alıntılardan 

oluştuğunu savunmaktadır. 

Örneğin Sümeniyye ekolünün bir Hint fırkası olduğunu ve Hint felsefesi 

öğretilerini yaydığını iddia etmektedir. Oysa Sümeniyye bir Hint fırkası değil, Şamanlık 
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dinidir ve batılı müsteşriklerin İbnü’n-Nedîm (ö.385/995)‘in el-Fihrist’indeki Sümeniyye 

kelimesini bodilik/budilik dini (Budizm) olarak yanlış çevirmeleri sonucu yanlış bir bilgi 

aktarımı oluşmuştur.594 

Bir başka örnek ise Horten’in İslam felsefesinde Işık/Nur düşüncesinin 

Hintlilerden veya Perslerden alındığı iddiasıdır. Horten bir yandan Nur düşüncesinin 

Kur’an’da mevcut olduğunu ve buradan kaynaklandığını ifade etmektedir.595 Ancak bir 

başka tarafta ise bu düşüncenin Hint-Pers kaynaklı olduğu konusunda ısrar etmektedir. 

Yine Horten, İbn Rüşd’ün Tanrı’nın bilgisine ulaşabilme yolunda pratik 

uygulamaları değil, sadece nazarî ilimle ulaşılabildiği düşüncesinde olduğunu ifade 

etmektedir. Oysa İbn Rüşd için pratik uygulamalar nefsin öteki dünyada mutluluğu 

kazanabilmesi için yapılması gereken uygulamalardır ve bu ahlakî uygulamalar kişiyi 

erdemli olmaya ulaştırabilmektedir. 

Horten’in, Gazzâlî’nin filozofları eleştirmeden önce onlarla arkadaş olduğunu, 

öğretilerini kabul ettiğini, ancak mutluluğu tasavvufta keşfettiğini iddia etmektedir. Bu 

konuda belirtmek gerekir, ki Gazzâlî’nin Grek felsefesini mi, yoksa Meşşâî filozofları mı, 

özellikle de İbn Sînâ’yı mı eleştirdiğinden hala kesin olarak emin olunamamaktadır. 

Anlaşılacağı üzere Horten hiçbir iddiasında doğrudan bir alıntıyı delil vererek 

gösterememiştir. Sadece benzerliklere işaret ederek alıntıların var olduğu konusunda ısrar 

etmiştir. 

                                                 
594 Yusuf Ziya Yörüken, “İslâm Menabiinde Şamanlık,” Darülfünun İlâhiyat Fakültesi 

Mecmuası no:21 (1931), s.37. 

595 Max Horten, a.g.e., s.26. 
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Özetlemek gerekirse, Horten için İslam felsefesi, İslam düşüncesinde yer alan 

düşünürlerin filozof olduğu ve Hint-Pers kaynaklarından etkilenerek öğretilerin 

oluşturulduğu ve Aristoculuktan çok Eflatunculuğun ve Yeni Eflatunculuğun bulunduğu 

bir Müslüman felsefesidir (muslimische Philosophie). 
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ÖZET 

Müslümanların Endülüs’te olan topraklarını kaybetmeleri sonucu, Hıristiyanlar 

bir ilim merkezi olan Tuleytula’yı (Toledo) ele geçirerek, Müslüman kütüphanelerdeki 

Arapça eserleri keşfetmişlerdir. Bu sayede Orta Çağ Hıristiyan kültürü Endülüs üzerinden 

İslam felsefesi ile buluşmuştur. 

Batı’nın İslam felsefesine olan ilgisi zamanla devam etmiş ve özellikle 19. 

yüzyılın sonlarındaki ve 20. yüzyıldaki oryantalistler tarafından büyük ilgi görmüştür. 

Bunun sonucunda Arapça eserlerin çevirisi, tenkidi ve incelenip yorumlanması 

gerçekleşmiştir. 

Bu araştırmada, batılı oryantalistlerden biri olan ve henüz hakkında bu şekilde bir 

çalışma yapılmamış olan Max Horten (1874-1945) tanıtılacak ve Die Philosophie im 

Islam isimli eseri üzerinden İslam felsefesi algısı açıklanacaktır. Horten’in İslam 

felsefesine dair düşüncelerinin açıklanması ile Alman literatüründe İslam felsefesi 

hakkındaki bakış açılarından birinin keşfedilmiş olmasını sağlayacaktır. 

Max Horten’in incelenmesi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

Horten’in hayatı, hocaları, eserleri hakkında bilgiler paylaşılacaktır. İkinci bölümde 

Horten’in İslam felsefesi hakkındaki görüş ve düşünceleri aktarılacaktır. Ardından 

paylaşılan bilgiler sonuç kısmında değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Max Horten, Alman Oryantalizm, Pers-Hint Felsefesi, İslam 

Düşüncesi, İslam Felsefesi 
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ABSTRACT 

When Muslims lost their lands in Andalusia, Christians grabbed the Tuleytula 

Science Center (Toledo) and discovered Arabic works in Muslim libraries. So the 

medieval Christian culture met the Islamic philosophy through Andalusia. 

The interest of the West in Islamic philosophy has continued over time and has 

met with great interest especially among the Orientalists of the late 19th and 20th 

centuries. As a result, translations, critiques and interpretations of Arabic works were 

realized. 

In this study, one of the western orientalist Max Horten (1874-1945), who has not 

yet been studied in this way, will be introduced and his perceptions of Islamic philosophy 

will be explained through his work Die Philosophie im Islam. By explaining Horten’s 

ideas on Islamic philosophy, one of the perspectives of Islamic philosophy in German 

Literature will be presented. 

This study of Max Horten consists of two parts. In the first part, information about 

Horten’s life, his teachers and works will be shared. In the second part, Horten’s views 

and thoughts about Islamic philosophy will be presented. And the shared information will 

then be evaluated in the conclusion. 

 

Keywords: Max Horten, German Orientalism, Persian-Indian Philosophy, Islamic 

Thought, Islamic Philosophy 




