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Ö N S Ö Z

Bu incelememizde Farabi ve İbn Sina’ya göre yaratma konusunu 
ele aldık. Görüldüğü gibi İbn Sina Farabi’nin bir bakıma devamıdır. 
Aynı konuda ikisini beraber düşünmemiz de bundandır. İbn Sina’nm 
orijinalliğini ortaya koymak için Farabiyi iyi bilmek ve Farabiyi iyi 
anlamak için İbn Sinayı işin içine karıştırmak gerekmiştir.

Tarih, Farabiden çok İbn Sinanm lehine işlemiş, Farabi’ye “ikinci 
muallim” unvanı verilmesine karşılık, zamanımıza kadar bütün eserleri 
gelmemiş ve gelenlerin bir kısmına da kuşku ile bakılmaktan da henüz 
kurtulunamamıştır. Sayın Aydm Sayılı’nm (Belleten, 15,1951,18-vd.), 
Farabinin eserleri hakkında verdiği bilgiye biz de katılarak basılmış ve 
yazma olarak Farabiye atfedilen eserleri kendi eseri kabul ettik. Yalnız, 
ona atfedilen “el-Makale el-Rafia” (Belleten, XV, 1951) adlı eser ile “Fil- 
İlm el-İlâhî”nin (Carullah 1279, 136b-140a, Eflatun indel Arab, Ab- 
durrahman Bedevi, 168-183) Farabinin eseri olmadığı kanaati, Bedevi 
gibi, bizde de hasıl olduğundan onu kaynak olarak anmadık.

İbn Sinaya gelince, her nekadar ona da atfedilen eserlerin bir kıs
mından şüphe ediliyorsa da, bunlar o kadar önemli değildir. Bunun ya
nında onun büyük eserleri basılmış ve azı yazma halinde bulunmakta- 
tadır. Ayrıca kaybolan eserleri ileri sürülüyorsa da onlar hakkında 
açık bir fikre sahib değiliz.

Farabi ve İbn Sina’nın yaratma görüşlerini tarafsız bir şekilde ' 
gene kendi söz ve ifadelerine dayanarak anlamağa çalışmayı ve açıkla
mayı gaye edindik. Haklarında yazılan bütün eserleri görmeğe gayret 
ettik. Yalnız başkalarının onlar haklarında ileri sürdükleri fikirleri kendi 
eserlerinden bulmadıkça onlara yer vermedik. Doğulu ve batılı yazar 
ve şarihlerin yaptıkları açıklamalar, asıl metni anlamakta bize yardım 
etmişse onlara işaret ettik. Her ikisinin bütün eserlerinde -ister kendi 
telifleri, ister başkasınınkini şerh olsun- red etmedikleri fikri kendi 
fikirleri olarak kabul ettik.



Farabi ve İbn Sina’ya dair yazılan eserlerde yaratmaya hiç yer veril
mediğini gördük. Yaratma görüşü diye rastgele bir söz söylendiğinde 
bile, bu sözü söyleyenin ifadesinde, onlarda böyle bir görüş de mi var! 
şeklinde içinden geçirdiği bir ünlemin hafifliği sezilmektedir.

Günümüzün felsefî akımları dışında kâinatın doğuşu ile ilgili 
gözlemciliğe dayanan astronomi araştırmalarında bile yaratma (yok
tan varetme) tartışılan canlı bir konudur. İslâm felsefesi denince akla 
ilk gelen Farabi ve İbn Sina olduğundan, bu konuda onların fikirlerini 
açıklamak zevkli olmuştur. Aslında, bu konu, din savunucuları (İslâm- 
da, Kelâmcılar, Batıda, theologians) tarafından pek ateşli bu  şekilde 
benimsenmeden önce filezoflar tarafından tartışılmağa başlanmıştı.

Feylesoflarımızın yaratma görüşünü anlatabilmek için önce on
ların varlık hakkmdaki görüşlerini inceledik. Bu, bizi onların felsefeye 
kazandırdığı olurlu ve zorunlu varlık terimlerini incelemeğe sürükledi. 
Böylece ortaya çıkan bu iki tür varlık arasındaki ilişkinin zamanını 
belirtmek bakımından zamanı da inceleme zorunda kaldık. Bundan son
ra Farabi ve İbn Sina’nın Tanrı-Kâinat ilişkisinin nedencilik ve ona da
yanan çıkış nazariyesi ün salmış olduğundan, yaratma ile olan münase
betlerini daha açıkça belirtebilmek için onları da ayrıca ele alma zorun
luluğunu duyduk. Böylece Farabi ve İbn Sina’ya göre yaratmanın ne 
olduğunu ve onlarca nasıl anlaşıldığını açıklayarak ortaya koymağa 
çalıştık.

İslâm felsefesine dair yazı yazanların -ister müslüman, ister müs
teşrik olsun- üç kategoriye ayrılabileceklerini müşahede ettim : a) Ana 
kaynaklara değil, ikinci elden eserlere dayanarak yazanlar, b) günlük 
gazete okur gibi felsefî eserleri okuyup manaların derinliğine inme
den yazanlar, c) eserlerdeki kelime, ibare ve cümleler üzerinde dik
katle durup mana çıkarmaya çalışan, müellifin başka eserlerindeki 
ifadeleriyle mukayeselerden, ve ayrıca sözlü ifadelerin dışına çıkıp 
müellifin prensiplerini ve fikir bütünlüğünü göz önünde tutarak 
açıklamalarda bulunup yazı yazanlar.

Okuyuculardan ricamız, bu eseri (c) bendindeki kategoriye gö
re mütalaa edip hükümlerini ona göre vermeleridir.



Konumuz olan “Yaratma” sözü iki şeyi insanın akima getirmekte
dir: Biri yaratan, diğeri yaratılandır. Böylece daha başlangıçta iki var
lıkla karşılaşılmış oluyor. Bunların biri diğerinden tamamen ayrı ma
hiyet ve özellik taşımaktadır. Yaratan: Yapan, Meydana getiren, ya
ratılan ise meydana getirilen, biri fail diğeri onun eseri manâsını du
yurmaktadır. Yaratma sözü böylece varlıkta bir ikilik ortaya koymak
tadır. Şimdi varlığı inceleyelim.

I -  YARLIK

Yaratmak konusunu kendilerine göre ele alacağımız Farabi ve 
İbn Sina’ya yöneldiğimiz zaman onların varlık fikirlerinin ikilik olduğu
nu görürüz. Her ikisi varlıktaki bu ikilik üzerinde o derece durmuşlar
dır ki, varlık felsefesini, daha doğrusu varlık ve mahiyet ayrımını ilk 
defa onların ortaya attığı kabul edilmektedir1.

Her ne kadar felsefe sözlükleri ve felsefe terimlerine ait risaleler 
yazılmışsa da felsefî kelimelerin etimolojik incelenmesine ancak rast- 
gele değinilmiş ve bunlar da cümle aralarında sıkışıp kalmıştır. Buna 
karşılık, kelimenin anlamı ve kapsamı üzerinde durulmuş ve yapılan in-

1 Francis H. Parter ile H. B. Veatch’m yazdığı “Logic as a Human Instrument”, 
New York, 1959 sayfa 101 deki notta: Son zamanlarda bazı felsefe tarihçileri varlık ve ma
hiyet ayrımını ilk yapanın St. Thomas olduğunu İsrarla söylüyorlarsa da, gerçekten yalnız 
ilk değil yegâne tek ve ilk feytosofun o olduğunu Prof. E. Gilson ifade ediyor demekte çok 
yanılmaktadır, çünkü E. Gilson’un “Being and some philosophers” 1949 sayfa 75’e baş vur
duğumuz zaman “îlk Farabi ve onun peşinden İbn Sina’dır” sözünü görürüz. Farabi’nin 
varlık görüşüne en güzel yer veren R. Hammond, The Philosophy of AlFarabi sayfa 19; 
N. Y. 1947; Robert Hamui, Al-Farabi’s Philosophy and its Influence on Scholasticism, 
32, Sydney 1928 dir. Fazlurrahman ise Essence and Existence in Avicenna, Medieaval and 
Renaissance Studies, London 1958 vol; 4, sayfa 2 de sadece Fusus’a temas etmiş, diğer 
eserlerini ele almamıştır. Bu noktada Farabi’ye haksızlık edildiğine kaniyiz. Asıl ayırımı o 
yapmış ve vücut sözünü askıda bırakmamış onu mahiyetin cüzü değil lazımı (ayrılmaz, 
zorunlu, ilinti) saymıştır. Bütün münakaşa bu iki söz üzerinde kurulmuştur.



celemeler iyi sonuçlar vermiştir. Bizim gayemiz, gerekmedikçe her hangi 
bir kelimenin etimolojik incelemesini yapmamaktır. Fakat kelimelerin 
manâları ve kapsamları açıklanmadıkça ne denmek istendiğini anlamak 
zor ve bazaıı imkânsız olur. Bilhassa bir düşünce sisteminden bahsedi
lirken bir kelimenin şahıstan şahısa değiştiğini ve bazan da aynı şahsın 
kastettiği manâ farklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Kelimeler 
fikirlerin kalıplan oldukları için fikirleri kelimeler içinde münakaşa 
etmekteyiz. Onun için kelimelerin hangi anlamlara geldiklerini, hangi 
kavramları ifade ettiklerini bilmek, konunun kolayca işlenmesini ve 
tekrarın önüne geçilmesini sağlar. Bu sebeple konumuzla ilgili olan 
bazı terimlerin manâlarım açıklamak zorunluluğunu duyuyoruz.

Yaratan ve yaratılan diye iki varlık karşısında bulunuyoruz. Biz 
bunların her ikisinin veya birinin varlığını ispata uğraşmıyacağız. Bu 
iki varın arasındaki münasebeti göstermiye çalışacağız. Bunu yapar
ken önce bu iki varın mahiyetlerini ve varlıklarının niteliklerini bil
memiz gerekmektedir.

a) Vücut Kelimesinin Sözlük Anlamı:
Kelimelerin sözlük manâlarının göz önünde bulundurulması so

yut mananın anlaşılmasını kolaylaştırır. Günlük ve ilim dilimizde yer
leşmiş olan vücut, mevcut sözleri Arapçada “VccP ’ kökünden gelmek
tedir. Bunun Arapçadaki manâsını iki gurupta toplayabiliriz; biri, 
bulmak, elde etmek, diğeri zengin olmak, başkasına muhtaç olmayacak 
şekilde zengin olmak, bir şeye sahip olmaktır2. Vücut, hem mastar ola
rak bulmak, varlık sahibi olmak demektir, hem de hasılı mastar manâ
sında var, var olan, var olmuş bulunan, yeni bir şey meydana geldikten 
sonra ona ad olur, bu manâda da vücut, varlık demektir3. Bununla be
raber Türkçede günlük kullanışımızda varlık ile vücut arasında fark 
gözetiriz. Meselâ: Vücudum sızlıyor deriz de varlığım sızlıyor demeyiz.

2 İbn Manzur, Lisan el-Arap 3 /445 Beyrut, Tac el-Arus 2 /523 - 4.
3 İngilizcede existent ve being kullanılmaktadır. Bu ikisi arasında fark gözeten de var

dır, gözetmiyen de. “Exist” Latinceden gelmektedir. Ex: dış, dışarda, sistere: durmak, 
ayakta durmak. Bu durumda existent dışarda ayakta duran, kendi kendine duran demek 
olur ve vücut kelimesinin karşılığı olabilir. Being, “to be” den türeyen bir sıfat veya isim 
olur. Var, var olan, varlık, olgu manâlarına gelir ve Arapça “to be”nin karşılığı Kevn, 
Keynunet, being =  kâin, beings =  kâinat =  varlıklar, var olanlar olur. Türkçede “var 
olmak”ı en doğru şekilde Arapçada “Kevn” ve İngilizcede “To be” karşılar kanaatindeyiz. 
Aristo’nun Metafizik Arapça tercümesinde “hüviyet” olarak tercüme edilen söz İngilizce 
tercümede “being” olarak gösterilmiştir. (1001 /a 22, 1028 a) Bk. G. Marccl, The Mystery 
of Being. p. 25; Maritain, Existence and The Existent, 25; The Mindof Kierkegaard, James 
Collius, p 249.



Aynı şekilde vücut bulmak deriz, varlık bulmak demeyiz. Demek var
lık sadece soyut anlamda, vücut hem soyut ve hem somut (fizikî) an
lamda kullamhyor. Maamafih varlıklar sözünün dış dünyada cüz’î ve 
ferdî varlıklara da delâlet ettiği görülüyor.

b ) Vücut Kelimesinin Kavramı
Farabi’ye göre “varlık” sözü, anlatılamıyacak, tanımlanamıyacak 

derecede zihinde açık, seçik ve yerleşik, sabit bir anlam taşımaktadır. 
Onu açıklamak, ondan daha açık anlamlı bir sözle mümkün olur. Hal
buki ondan daha açık anlamlı ve geniş kavramlı bir söz yoktur. Bunun
la beraber zihin ondan habersiz olabilir ve bu durumda zihin ona karşı 
uyartılabilir4. Farabinin varlığı, bu şekilde tarifini ancak kendisinde bu
luyoruz ve kendisinden sonra artık az veya çok değişik ifadelerle klâ
sikleşmiş olduğunu görüyoruz5. Farabi bu kadarla kalmıyor, varlığı 
mantık bakımından ele alıyor. Varlık’ın, her hangi bir şeyin mahiye
tine giren ve onu meydana getiren cüzlerden bir cüz olmadığını (cüzi 
mukavvimi), böylece hiçbir anlamm (mefhum) mahiyetine giremiye- 
ceğini ileri sürüyor0. Farabinin varlık hakkmdaki görüşünü şöylece nok- 
talıyabiliriz. a) En açık ve seçik, en geniş anlamlı bir sözdür, b) Mahiyet 
değildir, c) Mahiyetin cüzlerinden biri de değildir7. d)Mahiyete ârızdır, 
yani onun asıl deyimi ile mahiyetin lazımıdır8. Varlık ile mahiyet ara
sındaki münasebeti anlatmak için mahiyet hakkında bir fikir vermeden 
önce tbn Sina’nın varlık hakkmdaki görüşünü ortaya koymakla Farabi’ 
nin fikri de daha çok aydınlığa kavuşmuş olacaktır.

İbn Sina, Farabi gibi varhk (vücut) sözünün başka hiç bir sözün 
kavramının içine giremiyecek kadar geniş ve genel olduğunu ileri sürer9 
Bunun için başka herhangi bir sözün mantık bakımından tanımında 
kullamlamıyacağmı, çünkü cins, tür ve fasıl olmadığını10, varlık sözünün

4 Farabi, Uyun 56, Dava Kalbiye 2, Siyaset Medeniye 50. Buna “Tenbih tarifi” denir. 
Bu tarif için Bk. Dr. Necati Öner “Tanzimat tan sonra Türk iyede İlim ve Mantık Anlayışı” 
İlâh. Fak. Der, 117,1958 Ankara.

5 Aristonun “Varlık” sözü ile “Cevher” sözü hakkında açık bir fikir sahibi olmadığı 
tercüme edilen eserlerinden anlaşılıyor. Varlık'm yerine daha çok cevheri alıyor ve onu fel
sefenin temel taşı yapıyor. Aristo, Meta 1028. a 13, İbn Rüşd tefsiri 2 /756; Nlacit Fahri, 
Aristotalis, Beyrut 81-2; E. Gilson, Being and Some Philosophers, N. Y. 1949 P: 46.

6 Farabi, Talikat 6
7 Aristo, varlığın en tümel (külli) olduğunu söyler. Meta 100 /a 22, İbn Rüşd Tefsiri 

1 /268, Beyrut, M. Bouyges
8 Farabi, Talikat 6; Uyun 56.
9 İbn Sina, Mubahasat, 129, 160, 216, 219, Aristo İndel Arab, Bedevi, İlahiyat 1 /34,

232
10 İlâhiyat 1 /34



tanımlanması düşünüldüğü zaman da tammlanamıyacağmı, zira ken
disinin de cinsi, türü ve faslı olmadığını söyler. Onun mahiyeti bölüm
lere ayrılamaz, bölümsüzdür, basittir. Bundan dolayı mahiyetinin kı
sımlarını gösterecek herhangi bir söze muhtaç değildir. Basit oluşu man
tıkça tam tarifinin yapılmamasını gerektiriyor. Varlık sözünün bölümle- 
nemez oluşu, kavramının açık ve seçik olarak kabul edilmesini sağla
mıştır11. Eğer bu kesinlik ve açıklıktaki bir sözü kavramakta insan zihni 
başka bir söze muhtaç olacaksa, o zaman insan hiçbirşey bilemiyecek ve 
kavrayamıyacaktır. Varlık sözü insanın zihninde Farabide olduğu gibi 
yerleşik (merkûz), sabit bir sözdür, O, her ne kadar mantık bakımından 
tarif edilemezse de, kendisinden daha açık ve seçik kavramlı oldukların
dan değil, bazan daha kapalı bir sözün daha açık bir sözü hatıra getire
bileceği ve zihnin dikkatini ona çekmesi mümkün olacağından, varlık 
sözünün kavramının da herhangi bir söz, işaret ve alâmetle hatırlatıl
ması mümkündür12.

İbn Sina, varlık sözünün zihinde nasıl açık bir kavram taşıdığını 
ve zihnin onu nasıl kavradığını varlık sezgisi (İntuition of being) yo- 
luyle izah etmiştir.

“İnsanın kolu, başı, gövdesi, bacakları “dediğimizde bir izafet 
yapmış oluyoruz. Muzaf ile Muzafun İleyh birbirinden ayrılabilir. Bu
rada insana kol takılmıştır; eğer kol yok farzedilse insan gene insandır. 
Aynı şekilde diğer uzuvlar (baş, gövde, ayaklar) insandan ayrılacak olsa 
insan gene insandır. Bir kimseye, “sen böyle bütün uzuvlarından yoksun 
olduğunufarzettiğinde kendi varlığını duyar mısın?” denilse o kimse, 
“evet, bu uzuvlarım olmasa gene de varım” der13. İşte varlık sözü, in
san zihninin sorgusuz sualsiz kabul ettiği, hiç bir şeye muhtaç olma
dan kavramını benimsediği bir sözdür14.

c) Varlığın ( Vücud) Çeşitleri
İbn Sina'ya göre varlık sözünün tarifini böylece özetledikten sonra 

ona göre varlık (vücut) sözünün hangi manalarda kullanıldığını gör
memiz, konumuzu daha çok aydınlığa kauşturacaktır. Her ne kadar 
Aristo, varlık sözünün bir çok manâya geldiğini söylüyorsa15 da İbn Sina

11 İbn Sina Ecvibe an Aşre Mesail 2/82, H. Z. Ülken Neşri, İst. 1953, Vcliyuddin 
yazma 55 a, 3263 No; Necat 220. Mısır 1938

12 Ecvibe aynı yer, İlahiyat 1 /29.
13 İbn Sina İlm el-nefs, say. 18, Jan Bakos neşri, Prague 1956; Şifa 1/281 Tahran 

neşri. İbn Sina, bu istidlâlinde asıl nefsi (ruh) ispat etmek istemiş ve nefsin varlığım ispat 
için varlık kavramının kesinliğinden hareket etmiştir.

14 İbn Sina, Necat 220.
15 Aristo, Meta. 1028 a 10-13.



gibi açık bir sınıflamaya gitmiyor ve soyut manâya pek değinmiyor. 
Daha doğrusu Aristo’nun metafiziğinde cevher sözü rol oynadığı halde 
İbn Sina’da varlık sözü rol oynamaktadır. İbn Sina’da varlık sö
zünün bir çok manâsı vardır dedikten sonra zikrettiği manâları üç sınıf
ta toplayabiliriz:

1) Mutlak varlık,
2) Zihinde varlık
3) Dış dünyada (ayan) varlık16.
1) Mutlak varlığa mücerret varlık da denir. Bu iki kelimenin söz

lük manâlarını göz önünde bulundurmak, felsefedeki manâlarının anla- 
lamını kolaylaştıracaktır. Mutlak sözü (TLK) kökünden gelir. Salı
vermek, serbest bırakmak hiç bir kayda ve şarta (maddî veya manevî) 
bağlamamaktır. Müccrred, (CRD) kökünden gelir. Çıplak yapmak, soy
maktır; bunun için çıplak yere, çöle “cerda” denir. Mücerred, soyulmuş, 
çıplaklaştırılmış, üzerinde hiç bir örtü bırakılmamış, şey ne ise o bütün 
çıplaklığı ile ortaya konmuş demektir. Türkçede soymaktan soyut, bu 
mücerredin karşılığıdır.

Mutlak veya soyut varlıktan ne kasdedilir ? İnsan oğlunun far
kında olduğu bir zihin içi ve bir de zihin dışı varlık vardır. Bir şey ya 
zihindedir veya zihin dışındadır. Zihinde var olanın dışarda varlığı 
gerekmez. Fakat dışarda var olan zihinde var olabilir17. Demek ki insa
nın, varlığı yerleştireceği, varlığı bağlıyacağı zihin içi ve zihin dışı 
iki saha vardır. Bu her iki sahada bulunan varlıkların bir takım özel
likleri bulunmaktadır. îşte mutlak ve soyut varlık bu iki sahadan hiç 
birine bağlı olduğu göz önünde tutulmayan varlık demektir. Çırılçıplak, 
soyulmuş, her şeyden, zihinden ve ondaki özelliklerden, zihnin dışındaki 
sahadan ve ondaki Özelliklerden sıyrılmış, hiç bir şart ve kayda bağlı 
olmayan tertemiz, arık varlık budur. Bu varlık ne ise o odur ve varlığın 
ta kendisidir. Meselâ: insanlık dediğimiz zaman, zihni ve dış dünyadaki 
kavramını .ve fertlerini hesaba katmadan, insanlık sözünün, insanlık 
sözü olarak bir anlamı vardır. Bu anlam ne tektir, ne çoktur, ne tü
meldir (külli), ne tikeldir (cüzi), ne ciııs, ne tür ve ne de fasıldır18. Eli, 
kolu, saçı, boyu, rengi, ağırlığı da yoktur.

2) İkincisi zihinde varlık, yukardaki “insanlık” sözünü zihinde 
bulunan bir varlık olarak aldığımız zaman cins, tür, fasıl, tümel, tek ve 
çok sıfatları ile sıfatlanır111. Zihnî varlıklar kavramlar, anlamlardır.

16 İlahiyat 1 /31, el-Mantık el-Medhal 15. Bk. S: 23, Not (*).
17 İbn Sina, el-Mantık el-Medhal
18 İbn Sina, el-Mantık el-Medhal 65, Necat 220
19 İbn Sina, el-Medhal, aynı yer; Necat 221.



3) Zihin dışı varlık (ayan), fertler, tek ve şahsiyet kazanmış, 
taayyün etmiş gerçek varlıklardır.

Varlık sözünün sadece kendisine bakılarak anlaşılan anlamda kulla
nılmasına soyut ve mutlak varlık, zihindeki kavramına bakılarak an
laşılan anlamda kullanılmasına zihinde varlık, dış dünyada fertlerinin 
bulunmasına bakılarak anlaşılmasına dış dünyada (ayan) varlık denir.

Bundan başka İbn Sina’nın, varlığı iki manâda daha kullandığını 
görüyoruz. Biri, umumî varlık (vücudi aam), diğeri özel varlık (vücudi 
has). Bu iki kavramı yukardaki üç türlü varlık anlamına uyguladığımız 
zaman, genel varlık her üçüne şamil olan varlıktır20. Dış dünyada taay
yün etmiş varlıklara özel varlık denir. Bunlara Özel varlık denmesinin 
sebebi, herbirini diğerinden ayıran, ona şahsiyet ve fertlik ve daha doğ
rusu teklik kazandıran ve bundan dolayı tarif edilmesine engel olan 
ve yalnız kendisinde bulunan bir veya bir takım özellikleri bulunan bir 
var oluşudur. Bunlara özel varlık denir. Türkçedc özel isim, bu gibi 
varlıklara verilir.

Bu konuyu şöylece açıklayabiliriz. Meselâ “Ahmet insandır” , bu 
bir önermedir. “Ahmet vardır” , bu başka bir önermedir. Ahmet insan
dır, dediğimizde Ahmet, Mehmet, Ali ile aynı şeyde iştirak halindedir. 
İnsanlık mahiyeti hepsinde aynıdır. Ama, Ahmet vardır, dediğimizde 
Ahmet, Mehmet, Ali ile var olmakta (özel varlık manâsında) birleş- 
memektedir, çünkü Ahmet, meselâ orta boylu, tıknaz, siyah saçlı yassı 
burunlu olur ve bu sıfatlarla Ahmettir ve vardır. Mehmet ise uzun boy
lu, cılız, sarışındır. Mehmet de bu sıfatlarla Mehmettir. Eğer Ahmet 
var olmakta Mehmedin aynı olsa o zaman bütün sıfatlarla özdeşlik 
(ayniyet) gerekecek, Ahmet ve Mehmet iki var olmayacaktır. Tek bir 
var olacak veya bu sıfatlar tümel kavramlar olup bir şeyin taayyününü 
sağlıyamıyacaktır. İşte Ahmeti Mehmetten ayıran bu sıfatlardır. Bunlar 
ona özel varlık, ferdiyet, şahsiyet, kendisinden başkası olmayan ve baş
kası da kendisi olmayan bir inniyet, hakikat, varlık vermiştir. Bunun 
için fertler, özel varlıklar tanımlanamaz. Ancak işaretle gösterilebilir
ler21. Hiç bir (yabancı) şey ferdin kavramı, mahiyeti ve hakikatma gire
mez. Bu vasıflar mantıkça mahiyeti teşkil eden cüzlerden sayılmadığı 
halde varlıkça (ontology) ferdin mahiyetini teşkil ederler. Bunun için,

20 İbn Sina, İlâhiyat 1 /31.
21 İbn Sina, El-Mantık el-Medhal, 28, 29, 31; Necat 6, tbn Sina Talikat, Nuru Osma
niye 4894, 151 b; İlâhiyat 1 /245, 246, 247; Bu fikir günümüzde fertçiliğin öncüsü ola

bilir.



bu sıfatlan sildiniz mi Ahmedin varlığı, ferdiyeti yok olur, ortadan kal
kar; ama onun zihni mahiyeti olan canlılık (hayvanlık) ve düşünürlük 
(natıkıyet) yok olmaz. İşte bu manâda Ahmet vardır sözündeki (var) 
özel varlık, dış dünyada (ayan) varlık demektir. Her varlık böyle özel 
vasıfları haiz olduğunda ayniyet kazanır.

İlk varın (Tanrı, zorunlu varlık) taayyünü, fertliği ve şahsiyeti, 
diğer her türlü varlıktan onu ayıran özel vasıf zorunluluktur. Zorun
luluk (vücub, vacibiyet) onun ayrılmaz özelliğidir. Onun varlığı zorun
lu olmaktır. Bu zorunluluk özelliğini kaldırdığımız zaman, varlığı da 
kalkmış olur. Zorunluluktan başka bir mahiyeti yoktur. Zorunlu var 
(Vacibulvücut) olmaktan başka bir şey değildir22. Nasıl ki Ahmedi 
Ahmet yapan sıfatlar kalkınca Ahmet ortadan kalkmış oluyorsa zorun
lu varı zorunlu varlık yapan zorunluluk kalkınca zorunlu var yok ol
muş olur23. Bu zorunluluk fertliği gerektiren bir özellik olduğu için 
başkasının o özellikte ortaklığı düşünülemez. Eğer düşünülecek olursa 
özellik ve taayyün ettiren bir vasıf olmaktan çıkar24. Bu nokta, ilk ve zo
runlu varın birliği ile ilgili ise de biz burada ondan taayyün ettiren ve 
şahsiyet ve fertlik kazandırarak diğer varlıklardan ilk varı ayıran bir 
sıfat olması bakımından bahs ediyoruz.

Özet olarak diyebilirz ki; yanımda duran ve parmağımla işaret- 
ederek, işte “bu Ahmet, ağaç, taş, elektrik pirizi, masa ve radyo” 
dediğim şeyler kendilerinden başka hiç bir şey olmıyan dünyada tek 
varlardır. Bunların hiç biri kendinden başka birşey de olamaz. Zorunlu 
var da tek ve bir ferttir. Kendinden başkası ve başkası kendisi olamaz. 
Her varı diğerinden ayıran bir özellik olduğu gibi, ilk varı da zorunluluk 
diğer varlardan ayırır. Onun varlığı zorunluluktur.

Her ne kadar konumuz varlık felsefesi değilse de varlığı zorunlu 
olan ilk var ile diğer varlıkları iyice birbirinden ayırıp tanıyabilmek hu
susunda varlıkların nasıl fertlik ve şahsiyet kazandıklarını göstermiş 
bulunuyoruz. Şimdi onları zorunlu ve olurlu (mümkün) varlık olarak 
sınıflayabilmek için bize ışık tutacak bir iki kelimeyi açıklamalıyız.

d) M ahiyet ( Essence) , Varlık (Existence)

İlk varın zorunluluk sıfatı ile taayyün ettiğini ve Ahmet’in de kem- 
miyet ve keyfiyeti vesaire ile ilgili sıfatlarla fertleştiğini gösterdik, ama

22 îbn Sina, îlâhiyat 2/343, 4, 5, 350; Farabi Uyun el-Mesail 57.
23 îbn Sina, Talikat, Nuri Osmaniye 149 b, 4894; Mubahasat 140, 216, Aristo îndel- 

Arap, Bedevi-
24 İbn Sina, Îlâhiyat, 2/349-350.



aralarındaki münasebete değinmedik. Aralarında nasıl bir münasebetin 
kurulması gerektiğini ortaya koyma hususunda her ikisini hakikatleri 
ve mahiyetleri yönünden incelemek zorundayız. Burada bizi en çok 
meşgul edecek mahiyet sözünden ne kasdedildiğini görelim.

“Mahiyet” sözü Arapçada “M a” ile “Hiye” veya “Huve” den 
meydana gelmiştir. “M a” nın iki türlü manâsını düşünmek mümkün
dür. Biri soru “ne?” “nedir?” , diğeri ki o şey, o nesne, “Hiye” dişi ve 
“Huve” erkek zamirin üçüncü tekil şahsı olup “O” manâsmdadır. 
İki kelime birleşince “nedir o? ne o?” veya o ki, o olan nesne” mana
larım alır. Mantıkta, mahuve =  nedir o? o nedir? sözü birşeyin mahi
yetini öğrenmek için kullanılan bir sorudur.

Bu duruma göre “mahiyet” ne ise o’ manasmdadır. Bu “ne ise o” 
bir şeyi açıklamıyor, pek müphem bırakıyor. İnsanın zihninde kavrı- 
yacağı, kavramaya çalışacağı ve hayal gücüne dayanarak tasarlayıp 
sezinliyeceği bir şey olmuş oluyor. Bundan ötürü mahiyet, tümel bir 
kavramın yalnız zihindeki fertlerini göz önünde bulunduran25 bir söz 
olarak tarif edilmiştir.

“Hüviyet”e gelince bu söz de Arapça üçüncü tekil erkek şahsı 
gösteren “Huve” =  O’ zamirinden türetilen bir isimdir. Bilindiği gibi, 
o, zamiri normal olarak daima bilineni, belli olanı o kadar varlığı açık 
olan bir şeyi gösterir ki bu açıklık, başka birisinin araya girmesini ön
ler ve ayniyet ifade eder. Türkçede hüviyet kartı, nüfus hüviyeti sözleri 
bir kimsenin kim olduğunu, istenilen şahsın varlığını, ayniyetini ortaya 
koyan bir vesikaya delâlet etmesi, kelimenin tam manâsını aksettir
mektedir. Kimlik, bunun tam Türkçesİdir. Bunun için Farabi ve İbn 
Rüşd, bu “Hüve”ye “mevcut” =  var manâsını vermişlerdir26.

25 Dr. N. Öner, Tanzimattan .sonra Türkiyede İlim ve Mantık anlayışı, İlahiyat Fa
kültesi Dergisi 124, Ankara 1958

26 Sami dillerinin isim cümlelelerinde özne ile yüklemi birbirine bağlayan yardımcı 
fiil yoktur. îsim cümlesi bir özne ve yüklemden ibarettir. Türkçede ve Batı dillerinde olduğu 
gibi, öğrendiğimize göre Yunancada da özne ile yüklemi birbirine bağlayan yardımcı 
fiil vardır.Farabi bunu şöyle açıklar: Yunanca eserler Arapçaya tercümeedildiğinde Yunan
cada bu yardımcı fiile mukabil Arapçada “Huve” zamiri bağlayıcı bir edat olarak kulla
nılmış ve manâsı “mevcut” kabul edilmiştir (Bk. Farabi, Talikat, 21. Haydarabat). İbn 
Rüşd’ün açıklamasına göre mevcut kelimesi türetilen bir kelime olduğundan zat’tan çok

- oluşa, araza delâlet edebileceğinden mütercimler onu kullanmaktan sakınmışlar ve onun 
yerine zat’tan başka hiçbir manâya ihtimali olmayan “Huve”yi kullanmışlar Huve’den tü
retilen “hüviyet”e türetilen bir kelime olarak bakıp, türetilen bir kelime manâsım anla- 
mamalıdır. hüviyet var’a, varlık’a delâlet eder” der. İbn Rüşd, tefsir mabedettabia, 
2 /557-8.



Farabi’ye göre bir şeyin hüviyeti, onun ayniyeti, tekliği, şahsiyeti, 
özelliği ve münferit varlığı demektir. “O” ile hüviyete, özelliğe ve ortak
lık kabul etmiyen münferit varlığa işaret edilir27. Bir şeyin hüviyeti de
mekle onun dış dünyada varlığı kastedilir. Bir şeyin mahiyeti ile de zi
hindeki varlığı kastedilir. Farabî, ilk defa felsefe tarihinde mahiyet (es- 
sence) ile varlığı (existence) böylece birbirlerinden ayırmış oluyor. Her- 
şeyin bir mahiyeti ve hüviyeti28 varlığı vardır. Fakat biri diğerinin aynı 
değildir. Mahiyet, varlık (hüviyet) olmadığı için mahiyeti kavrayan, 
tasarlayan varlığı kavrayıp tasarlayamaz. Varlık kavramı mahiyetin 
anlamına girmez. Yani varlık, mantık bakımından mahiyetin ne tü
rüdür, ne cinsidir ve ne de faslıdır. Varlık sözü, mahiyetlerin lâzımıdır, 
ayrılmaz zorunlu ilintisi demekir. Bunun içiıı insanın mahiyetini kavra 
yan, insanın varlığını kavramış olmaz29. Halbuki Aristo, tamamen bunun 
aksini iddia eder ve bir şeyin mahiyeti ile hüviyetini, cevherini yani var
lığını birbirinden ayırmaz. Bir şeyin mahiyeti ve varlığı aynı şeydir. 
Varlığını anlayan mahiyetini anlar, mahiyetini anlayan varlığını anlar30 
Aristo, insanlık ne ise insan odur, insan dediğimiz zaman insanlık ken
disine arız olan bir şeyi kastetmeyiz. Çünkü, insanlık aklık gibi bir araz 
değildir ki, bir şeye arız olmuş olsun, der31.

Aristo’nun varlık ile mahiyeti aynı sayma hususundaki direnmesine 
bakılacak olursa, bunun, Eflâtunun İdesine karşı olduğundan onlara 
kapı açabilecek bir müsamahaya meydan verir endişesinden doğduğu 
görülür. Farabinin, varlığın, mahiyeti meydana getiren bir cüz olmadı
ğını (cüz-i mukavvim), mahiyetin ayrılmaz, zorunlu bir ilintisi olduğunu 
söylemesi ile yalnız Aristodan değil, Eflâtundan da ayrılır. Zihnini uyar-

27 Farabi, talikat, 21
28 Farabi var manasında olan hüviyeti İbn Sina’dan çok kullanır.
29 Farabi, Fusus 66. Dieterici neşri,
30 Aristo, Meta. 1031 a-b; İbn Rüşd, Tefsir Mabedettabia 2 /823-833, 34! E. Gilson, 

Being and Some philosophers 42, 46; J. Ovvens, The Doctrine of Being in th Aristotelian 
Metaphysics, 292’da der ki, Aristo mahiyet-varlık ayırımını mesele etmiş değildir. Ne varki, 
N. Rescher, Mahiyet-Varlık ayırımının Aristo’da bulunduğunu ve Farabi’nin ondan aldı
ğını ileri sürer. (A Ninth Century Arabic Logician on: Is existence apredicate, Journal of 
H. of İdeas 1960, p 428-430). Mahiyet-Varlık ayırımının Aristo’da bulunup bulunmadığın
da felsefeciler arasında ihtilaf olduğu ortaya çıkıyor. Aristo’nun kendi ifadelerine baş vu
rulduğu zaman ifadelerinin her iki taralın yorumuna ne derece müsait olup olmadığı 
anlaşılır. Farabi’nin zihnine bir kıvılcım çaktıracak kadar Aristo’da bir iz bulmanın müm
kün olduğu görülür. Yalnız N. Rescher, adı geçen makalenin 429 sayfasında, mahiyet- 
varlık ayırımını korumak için, Farabi, “varlık” sözünün yüklem olmasını kabul etme
miştir, der, bu da gösteriyor ki bu ayırımı Farabi yapmıştır.

31 F. Gilson, aynı eser 42,



ması bakımından her ikisinin bu husustaki görüşlerinden uzak kaldı
ğını söylemeye cesaret edemesek de, Farabinin varlık ve mahiyet 
ayrımının hiç birinde bulunmadığını söyliyebiliriz. Burada Farabinin 
mahiyetini Eflâtunun İdesi yerine veya Eflâtunun İdesini Farabinin 
varlığı yerine koymaya imkân yoktur. Zira Eflâtunun İdesi, varlığı et
kiler ve onu meydana getirir32. Halbuki Farabinin mahiyeti varlığı 
gerektirmez. Burada Farabinin mahiyet ve varlık münasebetini dört 
noktada özetliyebiliriz:

1) Varlık mahiyete katılan (lahik) bir nesne değildir, çünkü var
lığı olmayan bir şeye vardır diye bir şeyin gerekmesi, yani mahiyet 
meydana geldikten sonra var olan bir şeyin ona gerekli kılınması im
kânsız, diğer bir ifadeyle, var olduktan sonra varlığa (tekrar) var ol- 
ntn gerekmesi bahis konusu olamaz. Yoksa birşey kendinden önce var 
olmuş olur.

2) Mahiyet varlığı gerektirmez. Zira birşeyc katılan nesne, o şeyin 
zatından dolayı o şeye katılmış olamaz. Aslında katılmak demek, şeyin 
zatında değil demektir. Her ne kadar gerektiren (muktezi) gerekenin 
(lâzım) sebebi ise de sebep var olmadıkça neticeyi gerektiremez. Burada 
mahiyet sebep, varlık netice olsa bile mahiyet var olmadıkça varlığı 
gerektirmez. O zaman mahiyetin, varlığı gerektirmeden önce var olması 
gerekir. Bu imkânsızdır. Bunun için varlığı ile mahiyeti aynı olmayan 
şeyde mahiyet varlığı gerektirmez.

3) O halde varlık kendisinden gelen nesne, mahiyetten başka bir 
şeydir. Varlık (hüviyet), varlıktan ibaret olmayan mahiyetin, kendisin
den olmadığına göre o varlık başkasmdandır, çünkü mademki mahiyeti 
varlığından ayrıdır varlığını başkasından alması gerekir. Varlık ona 
başkasından gelmiştir.

4) Bu durumda mahiyete varlık verecek kimdir ? Mahiyet varhğı 
nereden alacaktır? Eğer varlık kendisinden gelecek olan nesnenin de 
varlığı ile mahiyeti ayrı ise, o zaman onun mahiyeti varlığı nereden aldı 
diye sorulacak ve bu sonsuza gidecektir, işte Farabi, bu sonsuzluğun 
imkânsızlığından istifade ederek, daha doğrusu bu imkânsızlığın zoruyla 
varlık ile mahiyeti bir Var’da özdeşleştiriyor (aynıleştiriyor). Böylece 
varhğı mahiyetinin aynı olan bir varlık ortaya çıkıyor. Bunun varlığı 
ile mahiyetinin aynı olmasmdan ötürü başkasına ihtiyacı yoktur. Daha 
açık ifadesiyle bu varlığın mahiyeti yoktur. Onun hakikati, hüviyeti 
varlığının kendisidir. Bu ilk vardır33. Böylece Farabi iki varlık ortaya

32 E. Von Aster, Felsefe Tarihi Dersleri, 130, 1943 İstanbul
33 Farabi, Fusus, 66, 6, Diet erici



koyuyor. Biri mahiyeti varlığının aynı olan, diğeri mahiyeti varlığın
dan ayrı olan iki cins varlık vardır. İlki zorunlu, İkincisi olurlu varlık 
olacaktır.

İbn Sina’nın mahiyet ve varlık anlayışı her ne kadar Farabi’nin an
layışından uzak değilse de varlık ve mahiyet münasebeti üzerindeki 
açıklamaları meseleye çeşitli yönler kazandırmıştır.

Mantıkta o nedir? Veya nedir O? (Mahuve) sorusunun cevabı 
mahiyetidir. Bu soruya doğru cevap, mahiyeti zikrederek verilen ce
vap tır34. Mahiyet zihnî bir kavramdır. Her nesnenin bir mahiyeti 
vardır. Aklık, karalık, renk, insanlık, mantıkça cins, tür, fasıl, bunlann 
kendileri olarak ne iseler o olmaları yönünden mahiyet sahibidirler. 
Mahiyetleri, hakikatları ne ise o olduklarıdır35. Böyle zihni bir kavram
ın, mahiyetin cüzleri, parçaları varsa ve o cüzlerden herhangi biri yok 
sanıldığı zaman o mahiyetin de yok olması gerekiyorsa böyle cüzlere 
mahiyeti meydana getiren, mahiyeti mahiyet yapan cüz (cüz-i mukav- 
vim) denir. Mantıkça zihni bir kavramın cüzleri mantıkça, cins ve fasıl 
(ayrık) dır. Bunlara mahiyeti teşkil eden sebepler denir 36.

Burada İbn Sina’mn mahiyet anlayışının yukarda varlık sözü ta
nımındaki anlayışına paralelolduğu görülüyor. O, nesnelerin mahiyet
lerinin üç şekilde ele alınabileceklerini söyler.

1) Nesnenin kendisine, mahiyetine bakarak, ki buna mutlak mahi
yet diyelim. O, buna zihne, dış dünyaya ve onlardaki özelliklere nisbet 
edilmeyen mahiyet olarak mahiyet, der. Bunun zihin ve zihin dışı bir 
niteliği yoktur.

2) Dış dünyada (ayan) mahiyet, ki bu zihnin dışında bulunmasından 
ötürü dış dünyadaki özellikle muttasıf olur. Şüphesiz bunlann başında 
varlıkla ittisaf etmek gelir.

3) Zihinde bulunan mahiyet. Burada ise zihnin gerektidirği özel
liklerle nitelenir 3-.

İbn Sina, mahiyete üç şekilde bakılabileceğini söyler ve sonra 
onun zihin içi ve dışı sahada mevcut olabileceğini ileri sürer. Üçüncü 
görüşün sahasının adım koymaz. Bu neresidir ve üçüncü görüş hangi 
sahada bulunur? İbn Sina, herhalde mahiyet ile varlık ayrımını yapa
bilmek İçin böyle adını koymadığı bir sahaya mahiyeti itmek suretiyle

34 İbn Sina, İşarat 1 /220, Süleyman Dünya Neşri.
35İbn Sina, İlâhiyat 1 /31, 245.
36 İbn Sina, İşarat 1 /202.
37 İbn Sina, el-Mantık-el-Medhal 15.



onu varlıktan uzaklaştırıyor. Varlık, gölgesi bile düşmeyecek bir yere 
itiliyor. Bunun için onu zihnî varlıktan yani zihinde bulunmaktan da 
men ediyor. Çünkü ona gelene kadar zihnî varlık meselesi felsefeyi 
çıkmaza sokmuştu. Zihnen mahiyet varlıktan ayrılır demekle bir iş 
başaramıyacağmı anlamıştır. Biz, bu sahaya, îbn Sina’nın ifadelerine 
dayanarak, kendi sahası diyeceğiz. Bu kendi veya bakımından anlamım 
Aristo, varlık bakım ından38 olarak kullanır ama, daha ileri gitmez. 
Bir tasnifi ve derecesi yoktur. Bir şeyin kendi bakımından kendi saha
sında kendisi, kendisi olarak bir mahiyeti ve hakikati olduğunu îbn 
Sina ileri sürer ve bunun zihinle, dışla ilgisi yoktur, der. İşte mahiyet 
bu sahada varlıktan ayrılır. Mahiyeti zihne veya dışa naklettiğinizde 
o zaman varlık ona gerekecek ve varlıkla aynileşecektir. Mahiyeti 
zihinde veya dışarda var kabul ettiğimizde mahiyeti varlıktan ayıra
mayız. Zihinde de varlığı mahiyetten ayıramayız. Mahiyeti zihinde var 
olarak değil, zihin onu zihinde varlığı sabit bir şey olmadan sadece 
kendisine bakıp bir mahiyet olarak düşünür ve onu varlıktan ayrı 
olarak bu anda düşünebilir. Kendi kendine düşünülen bir mahiyetin 
de bazı özellik ve zorunlukları olabilir. Bunlar ancak o mahiyet olarak 
kavranınca sabit olur. Meselâ, üçgenin üç iç açısının iki dik açıya eşit 
olması üçgenin zihinde veya dış dünyada mevcut olmasından dolayı 
değildir. O, üçgen üçgenin olduğundan dolayıdır39.

Bir şeyin mahiyeti o şeyin anlamının içine girmez. Çünkü içine gire
cek olursa cüz’ü olmuş olur. Halbuki o, şeyin bütünüdür, onun an
lamıyla mahiyet arasındaki uygunluk tıpa tiptir. Meselâ, insanın mahi
yeti insanlıktır. însanlık, cins olan hayvanlık ve fasıl olan düşünürlükten 
(natıkıyet) ibarettir. İnsanın mahiyeti, bu hayvanlık ve düşünürlükten 
hiç biri değildir; o, ikisinin tüm üdür40. Bu ikisi insanlığı meydana 
getirirler. İnsanlık böyle yani mahiyet olmakla beraber zihnî bir kavram
dır. Dışarda mevcut değildir; zira insanlık mahiyetdir, mahiyetler tümel 
anlamlıdırlar. Dışarda bulunmaları, görünmeleri, daha doğrusu var 
olabilmeleri için bir şeye muhtaçtırlar. Bu muhtaç oldukları şey varlık 
(vücut)tır. Böylece varlık, mahiyetlere sonradan arız olan bir sıfattır41.

Her hangi bir şeye var deyince dışarda (ayan) var demektir. Yu
karda Özel varlık bahsinde dediğimiz gibi mahiyetler varlıkla nitelendik
lerinden özdeşlik kazanarak (taayyün ederek) nitelenirler. Bu özdeşlik

38 Aristo, Meta, 1005 a-1, 1025 b-3; îbn Rüşd, Tefsir Mabadettabia 1 /335, 2 /701.
39 îbn Sina, el-Maııtık-el-Medhal 34.
40 İbn Sina, îlâhiyat 1 /245, el-Mantık-el-Medhal 37.
41 îbn Sina, îşarat 1 /201, îlâhiyat 2 /'347.



de ancak bir takım özelliklerin katılmasiyle olur. Mahiyet, bu özellik
lerle nitelenerek var olur. Bu özelliklerle nitelenmeden önce var değildir. 
O zaman var olmadan önce varlığı gerekir. Böylece varlık sıfatı, var olan 
bir şeyin sıfatı olma durumuna düşer. Bu imkânsızdır. Var olan bir 
şey bir daha var olamaz.

Burada bir noktayı belirtmemiz gerekiyor. Bazı kimselerin anla
dığı gibi42 “arız olma” sözünden cevhere karşıt olan, bazan veya daima 
bulunan, fakat bulunmamakla cevherin özdeşliğinde bir değişiklik yap
mayan manâda mantıktaki araz kasdedilmemiştir. Arız olmak’tan, 
vukubulmak, hadis olmak, meydana gelmek, ortaya çıkmak gibi söz
lük manası kasdedilmiştir. Araplar, “falan yere giderken önüme bir şey 
çıktı” derken “araza li ârizun” ifadesini kullanırlar. îşte mahiyetin de 
ortaya çıkmasına, var olmasına varlığın ona arız olması denmiştir. Bun
dan dolayıdır ki tbn Sina, “mevcut, müsbet ve muhassal” sözlerinin eş 
anlamlı olduklarını söyler43. Olmak, var olmak, hasıl olmak, sabit ve 
meydanda olmak gibi sözler, her nesneye şamil kavram taşırlar. Ta
savvur halinde olan mahiyetler, tasavvur durumundan çıkıp dışarda 
bulunmalarına, hasıl olmalarma var olmaları denir. Diğer bir deyimle, 
mahiyetin oluşu, oluş haline geçişi var oluşudur. Görülüyor ki varlı
ğın mahiyete arız oluşu ifadesi mahiyetin cevher (substance) gibi daha 
önce var olup da varlığın ona arız oluşu, aklığın cevhere arız olduğu 
manâda anlaşılmayıp, mahiyet sonradan var olmak, görünürde yokken 
zuhur etmek, önce yokken vuku bulmak, hadis olmak manâsında 
anlaşılmalıdır. Bu anlamda varlık mahiyetten başka bir şeydir. Mahi
yetten mahiyet olarak varlık manâsı anlaşılmamaktadır. Bunun için 
mahiyete varlık isnad edildiğinde mahiyetin manasından artık bir mana 
ifade edilmiş olur. Bu da varlığın mahiyete zait ve onu niteleyen en geniş 
anlamlı ayrılmaz bir sıfat olmasını ortaya koyar.

îbn Sina’nın mahiyeti varlıktan ayırması ve ona sadece kendine 
göre veya zihinde yer vermesi ile Eflâtun’un İdesi arasında bir ilginin

42 F. Rahman. Essence and Existence in Avicenna, Medieaval and Renaissance Stu- 
dics IV. 1958. London 7-8 de buna dikkati çeker ve bazılarının bunu yanlış anladıklarım 
söyler. Bunda haklıdır. Dr. Mehmet Aydın, P. Morewedge’in J. A. D. S. vol: 92, sayı 3 
1972 de İbn Sina’nın varlık-mahiyet anlayışına dair bir makalesini haber verdi: P. M. diğer 
birtakım yazarlar gibi, İbn Sina’nın kendi eserlerine baş vurmadan onun hakkında yazı
lan eserlere dayandığından açık bir fikir ortaya koyamamış ve getirdiğini ileri sürdüğü 
çözüm de bir mesnede dayanmadığından asıl çözüm olmaktan uzak düşmüştür.

43 İbn Sina, İlâhiyat 1 /31; Farabi, Dava Kalbiyye s: 2 de mümkün varlık hakkında 
şöyle der: Varlığının başkasından olması kendisine ariz olur” “Fe ya’ridu lehu en yeküne 
Yucuduhu bigayrihi” . Burada “ariz olur” dan kastedilen “ariz”in lügat manasıdır. Man
tıktaki terim manası değildir.
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bulunup bulunmadığı ister istemez akla gelmektedir. Bu konu her ne 
kadar münakaşalı ve değişik yönlü ise de, İbn Sina’nın ideler nazariye- 
sini reddedişini bir iki kelime ile anlatmağa çalışarak, varlık ve mahiyet 
ayırımında idelerin durumunu görmüş olacağız, İbn Sina, Eflâtun’un 
ide kavramını nasıl elde ettiğini Aristocu bir şekilde anlatır. Yunanlı
lar, hissî varlık fikrinden aklî varlık fikrine ulaştıklarında bir kısmı her- 
şeyin iki türlü varlığa sahip olacağını sanmışır. Meselâ, iki türlü insan 
vardır. Biri gördüğümüz cisimli, fani diğeri, maddeden ayrık, ruhanî, 
ezelî, yok olmaz insandır. Böylece bütün maddî varlıkların benzerleri
nin bir de ebedî maddesiz varlıkları olduğunu ortaya atıp bunlara 
ide= misal= örnek varlık adını verdiler44 İbn Sina, Eflâtun’un ideler 
hakkında iki türlü fikri olduğunu ileri sürer.

a) İdeler, yalnız maddî varlıkların ezelî örnekleridir. Bu, Eflâtun’un 
en çok temayül ettiği fikirdir. Matematiksel nesneler maddî şeylerle 
ideler arasında orta derecede bir takım kavramlardır. Tanımlama bakı
mından her ne kadar maddeden aynk olarak görülüyorlarsa da madde
siz bu’udun müstakillen varlığı Eflâtun tarafından kabul edilmediğine 
göre bunların ideleri yoktur45.

b) İdeler hem tabiî şeylere ve hem de matematiksel nesnelere ait
tirler46. îbn Sina, Eflâtunun idelerinin bazan sırf maddî şeylere ve 
bazan da hem maddî ve hem matematiksel neslere ait olduğunu söyle
mekle çelişikliğe düşmediği el-Musül el-Akliyye el-Eflâtuniye adlı eser 
sahibi tarafından Eflâtunun iki fikri olduğu ileri sürülerek çözümle
nir47.

İbn Sina’nın idelerinin reddini şöyle özetliyebiliriz. Maddî varlık 
ideye ya muhtaçtır veya değildir. Eğer maddî şeyin ideye ihtiyacı maddî 
şeye bir şeyin arız olmasından dolayı ise bu, o arızlık vuku bulmasaydı, 
ideye ihtiyaç hasıl olmayacaktı demektir. Bu durumda idenin varlığı 
gerekmiyecekti. Aynı zamanda bir şeye arız olan bir şey kendinden önce 
başka bir şeyin varlığım gerektirir ki bu, idelerin maddî varlığa ihtiya
cına götürür. Eğer maddî şey ideye muhtaç değilse, ide onun sebebi 
olamaz. Böylece ide eksik (pasif) birşey olur. Meselâ ide robot insanı, 
maddî insan da canlı, yaşayan, olgun insanı gösterir48. Bu durumda ide
yi icat etmeye hiçbir ihtiyaç kalmaz.

44 İbn Sina, İlahiyat 2/310-11.
45 İlâhiyat 2/311.
46 İbn Sina, Burhan 188, Mısır 1956.
47 el-Musûl el-Akliyye cl-Eflâtuniye, A. Bedevi neşri 7-8, Önsöz 17-18, Mısır 1947.
48 İbn Sina, İlâhiyat 2/318.



Bu, îbn Sina’nın mahiyet görüşünün idelerle aynı tutulamıyacağmı 
gösteriyor. İbn Sina’ya göre mahiyet-ister zihnî ister dış varlık olsun- 
hiçbir türlü varlığı, var olmayı gerektirmez. O , varlığa muhtaçtır ve 
onu başkasından alır49.

Halbuki Eflâtu’nun idesi, müstakillen, kendi kendine durabilen 
ve dışarda (ayan) var olan bir varlıktır. Yani ide vardır demekle bu 
anlaşılır50. îbn Sina, idenin dışarda bulunmasını yani var olmasını red
deder. Zira var olmak demek dışarda (ayan) var olmak, bulunmak de
mektir. İbn Sina ideyi reddetmede titizdir. Meselâ, ona göre hayvanlık- 
hayvan mahiyeti olarak- nazarı itibara alınırsa, bu durumda hayvan
lığın nıüsbet ve menfî bir niteliği bulunmaz. Fakat hayvanlık-başka bir 
şey olmamak şartiyle göz önünde bulundurulursa menfî yönden, yani 
hiçbir suretle nitelenmemek şartiyle nitelenmiş olur. Birincisi dışarda 
bulunur51. Fakat kendisine tümellik ariz olan bir şey olarak bulunur52. 
İkincisi yani menfi yönden nitelenmiş olan hayvanlık var olmaz. Eğer 
bunun varlığı kabul edilecek olursa Eflâtunun idelerinin var olabilece
ğine yol açılmış olur53.

İbn Sina’nın, varlığın mahiyete sonradan arız olduğunu ve ona dı
şardan geldiğini kabul etmesine rağmen, bu mahiyet-varlık görüşünü 
felsefesinin tek temel noktası sayamayız. Varlık-mahiyet ayrımını felse
fesinin başlangıç noktası yapmıyor. Böyle yapmış olsa Allahın varlığı 
dahil bütün varlıkların aynı esas altında mütalaa edilmeleri gerekirdi. 
Fakat o, Farabi gibi Allahın varlığını, varlık mahiyet ayrımını tatbik 
ettiği varlıklardan ayırıyor. Hem kelamcılarm ve hem gelenekçi filo
zofların tenkitlerine uğruyor. Bu varlık-mahiyet münasebetinin Fa
rabi ve İbn Sina tarafından bu şekilde ortaya atılması vahdet-i vücut 
ve onun karşıtı fikir akımlarının kutuplaşarak yoğunlaşmalarına sebep 
olduğu kanaatindeyiz. Halbuki Farabi ve îbn  Sina, vahdet-i vücutcu 
değildirler54. Onlar, varlık ve mahiyet münasebetinden giderek, iki türlü

49 İbn Sina, el-Mantık el-Medhal 34.
50 Yusııf Kerem, Tarihel-Felsefe el-Yunaniye 89 vd. Mısır 1936. İbıı Sina’nın Eflâtun’un 
idelerini iyi anladığını tetkik için yukarda zikrettiğimiz kaynaklardaki tafsilâtla Sir David 
Ross’un “Plato’s theory ofideas” (oxford 1951) adlı eserinin 59, 61, 216-224, 227-28, kar
şılaştırmak bu hususta bir fikir vereceği gibi, İbn Rüşd’ün Tefsir mabettabia’mn 1 /6 6 ,130 
1533 / 1641-Aristo Meta. 987, 991, 992, 1073, sayfalarına göz atmak faydalı olacaktır.

51 İbn Sina, İlahiyat 1 /204 ve Süleyman Şerhi Tahran Baskısı 288.
52 İbn Sina, îlâhiyat 1/211.
53 İbn Sina, İlâhiyat 1 /204 Süleyman Şerhi 288 Tahran.
54 Hüseyin Nasr, an Introduction to Islamic Cosmological Doctrİnes 202, Harvard, 

1964. Her ne kadar bazı kimseler Farabi ve İbn Sina’nın Vahdeti vücutcu olduklarını söy
lüyorlarsa da (İbrahim Madhur Fil-Felsefe el-İslamiye 64, Mısır 1947; Ebul Alâ Afifi, İbn



varlık anlayışını ortaya koymuşlardır. Biri mahiyeti varlığından ayrı
lan ve ayrı olarak düşünülebilen varlık, diğeri, mahiyeti olmayan varlık. 
İllâ da mahiyet sözünün kullanılması isteniyorsa, o zaman buna mahi
yeti varlığının aynı olan varlık, mahiyeti ile varlığını hiçbir suretle 
ayrı düşünmeğe imkân olmayan varlık derler. Mahiyeti varlığından ayrı 
olan sebeplidir, varlığının sebebi vardır. Çünkü o, mahiyetine varlığı 
katacak başka birine muhtaçtır. Böyle varlıklara (mümkün) olurlu 
denecek. Diğeri, mahiyetli değil, sadece ve sırf varlık olduğu için 
sebebe ihtiyacı olmayan varlıktır. Bunun varlığı kendisidir, kendisi var
lığıdır ve bundan dolayı zorunlu varlıktır. Varlığı kendinden tabirini 
kullanmıyoruz. Zira bu, kendini kendi var eden manasını sezdirir.

Onun hakikati, özü, inniyeti55 yani varlığı kendisidir, kendisi sırf 
mutlak ve soyut varlıktır (mucerredul-vucud)56. Bu “mucerredul-vu- 
cud” sözü iki manâda kullanılabileceğinden dolayı yanlış bir anlayışa 
meydan vermemek için tbn Sina iki manâyı da zikreder ve hangisini 
kasdettiğini gösterir. “Mucerredul-vucud” (soyut ve çıplak varlık) şu 
iki anlamda kullanılır, a) Bir şeyin, ziyadelik olmamak şartı ile var ol
ması, b) Bir şeyin, ziyadelik şartı olmadan, var olması57. İbn Sina birin
cisini kasdeder.

Aradaki fark şudur: Birincisi, “Ziyadelik olmamak şartı” sözü 
ile zorunlu varın varlığı üzerine, ister müsbet ister selb (negative) yön
den olsun, her hangi bir ziyadelik açıkça redd edilmiştir. İkincisi, “ziya
delik şartı olmadan” sözü ile her hangi bir ziyadelik redd edilmiş olmu

Sina’nm vahdeti vücuda yakm olduğunu söyler, el-Kitab el-Zehebi, 414, Bağdat) Vahdeti 
vücutculukları hakkında söylenenleri ve yapılan istidâlleri yeterli bulmuyoruz. Ve onun için 
Farabi ve İbn Sina vahdeti vücutcu değildir, diyoruz. Ama vahdeti vücudun su üstüne çık
masına sebeb olan meselelere temas ettikleri ileri sürülebilir.

55 “İnniyet” kelimesinde iki görüş ileri sürülür, a) Yunanca “ O ır’dan türemiştir. 
“Var olmak” demektir, b) Arapça “inne”den türemiştir. Farabi bunu şöyle anlatır. Bu 
şeddeli “inne” bir şeyin varlığının sabitliliğini gösterir. Çok defa bir şeyin cevheri, özü yeri
ne inniyeti deriz. Kumaşm cevheri, özü nedir ile inniyeti nedir arasında lark gözetmeyiz. 
“Farabi, el-Elfazul-Müsta’mele fil-Mantık 73 a, Diyarbakır umumi, num 1970. 45,50, Bey
rut 1968, M. Mahdi neşri. Biz, yerine göre her iki kökten geldiğine kaniyiz, a) Bölümünde 
mutlak varlık, var olmak, bir şeyin sadece varlığı kasdedilir. b) Bölümünde ise bir şeyin 
ne ise o olduğu, ta kendisi, tam kendisi, sadece varhğı değil, varlığının özü, mahiyeti kas
dedilir ve bu anlam pekiştirilir. Bk. îbn Rüşd, Tefsir Mabcdettabia 2/560; Aristo Meta. 
1017 a 31; Soheil Afnan, Philosophical terminology in Arabic and Persian 95-96; de Boer, 
The Encyclopedia of İslam, Supplement, Ebu Ride, Resail Kindi 98-100, Abdurrahman 
Bedevi, cz-Zaman el-Vucudi 5 İbn Sina, Kitap fin-Nefs Ala Sünnetil-İhtisar 20.

56 İbn Sina, İlâhiyat 2/347.
57 İbn Sina, İlâhiyat 2/347.



yor. Zira ziyadeliği şart koşmuyor. Ziyade olabilir ve olamaz da, olup 
olamayacağını askıda, hükümsüz bırakıyor.

îbn Sina, ilk varın (Allahın) hakikati kendi varlığıdır, derken onun 
varhğı üzerine her hangi bir surette olursa olsun hiçbir ziyadeliğin ola- 
mıyacağmı ileri sürer, ziyadelik ancak mahiyeti olan varhklarda olur. 
Yukarda varlık üçe ayrıldığı zaman mutlak varlıktan bahsedilmişti, 
ve orada hiç bir şart göz önünde bulundurulmamıştı. Burada aynı 
manaya iki şart konmuştur. Biri, soyut ve çıplak varlığa “Hiçbir şeyi 
katmamak şartı” ziyade kılmak imkânım kaldırıyor ve bu, Allahın 
varlığı oluyor. Diğeri “ziyadelik şart koşulmadan şartı” ki soyut var
lığa ziyade yapma imkânını korumaktadır.*

İlk varın (Allahın) varlığı mahiyetsiz, artıksız bir varlık olarak 
varlık oluyor. Niçin ilk varm mahiyeti yoktur? Sorusuna İbn Sina, 
Farabî gibi kısa cevap vermez. Zihnî bölümlemeye başvurarak mahiyet
siz varlığın zorunlu olduğunu göstermeğe çalışır.

Zorunlu varın, varlığının gereklisi olacak bir mahiyeti olması im
kânsızdır 58. Eğer hakikati ve varlığı diye iki şey olursa ve varhğı mahi
yetsiz zorunlu değilse ve yalnız mahiyetle ilgili olarak zorunluluk ka
zanıyorsa, o zaman zorunlu varlık zorunlu varhk olduğu halde ancak 
başka birisi olmadan var olamıyor, demektir. Ye bu durumda zorun
lu olduğu halde zorunlu olmaması gerekir. Bu, “mahiyete artık olan 
sırf varlık” sözü ile şartlanmadan mutlak olarak alınsa bile gene im
kânsızdır. Mahiyete artık olduğu düşünülünce, şüphesiz o zaman ma
hiyet varlıkla zorunlu olarak ittisaf etmiş olamaz59. Ve zorunlu varhk 
ona arız da olamaz; zira bu durumda mahiyetin varlıkla ittisafmm her 
vakit zorunlu olması gerekmez. Halbuki mutlak surette zorunlu varlık 
her zaman zorunludur60.

İbn Sina’nın ikinci temellendirmesi şöyledir: Varlık ya sebepli
dir veya değildir. Sebebi olmayan varlık, varlığı zorunlu olandır. Fara
bî, mahiyetlilerin sebepli olduğunu söylemişti61. Varhk sebepli ve sebep
siz olarak ikiye ayrılınca sebepli olanlar mahiyetli olanlardır. Sebepsiz 
olan da mahiyeti olmayandır62.

Diğer bir temellendirmesi de şöyledir. Varhk mahiyete arız ise 
ya mahiyetin bizzat kendisinin gerektirdiği bir arazdır veya başkasın

* Varlık üç şekilde farzedilebilir: a) Belirli varlık, herhangi bir şey şart koşu
lan varlık; b) genel varlık, hiç bir şey olmaması şart koşulan varhk; c) mutlak var
lık, hiç bir şey şart koşulmayan varlık. (İbrahim b. Haşan Molla guranî, Risale fil 
Cevab an Mesail Muşekkike. Hamidiyye 133a, num 1440.

58 İbni Sina, İlâhiyat 2/344.
59 İbn Sina, İlahiyat 2 /345.
60 İbn Sina, İlâhiyat 2 /346.
61 Farabi, Fusus 67, Dieterici.
62 İbn Sina, İlâhiyat 2 /246, Mubahasat 160, 216; Aristo İndel Arab, Bedevi.



dan k g dişine gelen bir sıfattır. Mahiyetinden , kendisinden dolayı ken
disine varlık gelemez, çünkü sıfat mevsufsuz bulunamıyacağından ma
hiyetin var olmadan önce varlığı gerekir ki, bu imkânsızdır. Farabinin 
dediği gibi İbn Sina da var olmaktan başka bir de mahiyeti olan her- 
şeyin sebebi vardır. Varhk dışardan gelir63. İbn Sina burada Farabi 
gibi sonsuzluk fikrinden değil, özdeşlikten istifade eder.

A. M. Goichon, İbn Sina’nın varlık ve mahiyet ayrımını, yaratan 
ile yaratılanı birbirinden ayıran yaratma nazariyesinin tesirinden or
taya attığını söyler64. Biz, varlık ve mahiyet ayrımının yaratma naza- 
riyesi ile sıkı sıkıya ilgili olduğu kanaatindeyiz. Ancak İbn Sina’nın 
yaratma nazariyyesinin tesirinde bu ayırıma gittiğini henüz söylemek 
cesaretinde değiliz; zira bu ayırımı ilk yapan Farabİdir. İbn Sina onun 
tesirinde kalabilir. Bundan başka Aristonun Tabiat felsefesinin tesi
rinde kalan Farabi ve İbn Sina’nın maddeli varlıklardan maddesiz var
lıklara doğru yükselme ve maddeden ayn varlıkları aynı yolda is- 
tidlâle baş vurarak, ortaya koyma çabası eserlerinde görülür.

Aristo’nun maddî varlıklara tatbik ettiği madde ve suret ayırımı 
kendilerini tatmin etmemiş olur ve bütün varlıkları içine alabilecek bir 
sistem arama kaygısıyla mahiyet ve varlık ayırımını ortaya koymuş 
olabilirler. Bu sistem, Allahın varlığından başka bütün varhklara uygu
lanabilecek bir durumdadır. Hattâ varlık’m Allahın sıfatı olduğunu ka
bul eden Kelamcılara göre bu sistem Allahın varlığına da uygulanabi
lir. Tabiî sistem sahibi Farabi ve İbn Sinaya göre uygulanamadığını 
yukarda gördük.

Aşağıdan yukarıya doğru yükselince insanın önüne mahiyet ve 
varlık çatalı, ondan sonra mahiyet ve varlık aynılığı ve ayrılığı, yukar
dan aşağı gelirken sırf ve mutlak öz varhk, sonra özel ve şartlı varhk 
çıkar. Özü varhk olan özel varlık, diğer bütün şartlı varlıklara şart
larına göre varhk verir. Çıkış sisteminde yaratıklar önce zikredildiği 
için insana tek varlıkçılık (vahdet-i vucudçuluk) sezgisini vermiyor, 
her ne kadar sonunda tek varlığa ulaşılmış olsa da. Fakat yukardan 
aşağı gelirken tek varlıkçılık kendini sanki ilham eder durumdadır. 
Bunda ilk defa insanın zihninin tek varlık ile meşgul olmasının tesiri 
vardır. Bunun için Allahtan işe başlıyanlar tek varlıklı olmaları için 
çok titiz davranırlar. Ama hem çıkış ve iniş sistemi olanlarda iki siste
mi bir arada yürütmek lazımdır. Farabi ve İbn Sina bu durumda ol-

63 İbn Sina, İlâhiyat 2/346.
64 A. M. G. The philosopher of Being 114, Avicenna commemoration volüme, Cal- 

cutta 1956.



duklarmdan inişte tek varlıkçı gösterilmeleri imkânı vardır. Her iki 
sistemleri bir arada göz önünde bulundurulursa buna imkân olmadığı 
gibi ayrıca Allahın varlığı diğer büttin varlıklardan “apayrıdır” sözleri 
de görüşümüzü teyid eder65.

Bu mahiyet ve varlık ayırımını benimseyen St. Thomas, Farabi 
ve İbn Sina gibi yaratanın varlığı kendi olduğunu, varlık ve mahiyet 
ayrımının sadece yaratık varlıklarda bulunduğunu savunur. Böylece 
yaratanm varhğı ile yaratılanın varlığı arasına mahiyet farkı koyacak 
tek varlıkçılıktan (vahdet-i vucud) ayrıldığını, mahiyet ve varhk ayırı
mının tek varlıkçılığm aleyhinde olduğunu Henri Renard ifade eder66. 
Biz de yukarda mahiyet ve varlık ayırımını ilk yapan Farabi ve İbn Si
na’nın tek varlıkçı olmadıklarını belirtmiştik.

Bu varlık ve mahiyet ayırımı felsefeye yeni bir yön vermiştir. St. 
Thomas bunu Farabi ve İbn Sinadan almış, İbn Rüşd’ün itirazlarını 
hesaba katarak işlemiştir. St. Thomas’m tesirinde kalan çağımızdaki 
Avrupanm varlıkçı (existentialism) felsefesinde İbn Sina açıkça görülür. 
Bu hususta misallerin çoğaltılması yerine bir tane seçiyoruz. İbn Si- 
naya göre özel varlığın ne olduğunu yukarda açıklamıştık. Şimdi J. Ma- 
ritain’in şu sözlerinin aynı şeyi anlatmakta olduğunda şüpheye mahal 
yoktur. “Şeylerin mahiyetleri zihinde mevcut tümellerdir. Kendilerine 
göre düşünüldüklerinde (Zihnî ve haricî bir hayal ve şart göz önünde 
bulundurmada) ne tümeldir ve ne de tikel. Maddî şeylerin mahiyeti 
söylendiği gibi tümeldir. Fertler, meselâ: Peter, Paul, John aynı mahi
yeti haiz olarak aslında zihnî varlığa göre aynı seviyede zorunlu olarak 
eşittirler. Fakat bu fertler birbirinden farklıdırlar. Peter güzeldir, kısa
dır; John siyahtır, uzundur vesaire. Bir ferde has bu gibi sıfatlar mahi
yetten gelmiş değildir. Yoksa her şeyde aynı olurdu (özdeşleşirdi). Fertler 
aynı mahiyeti haizdirler; bunun için Peter güzel ve kısa olmasa bile 
şüphesiz insandır; ama o zaman Peter değildir67. J. Maritain “araz-

65 îbn Sina, İlahiyat 2 1341, Tahran 214 (Şerh Cemaleddin)
66 H. Renard, The philosophy of Being 53-54, Mihvaukee 1953.
67 Jacque Maritain, An Introduction to Philosophy 207,8 N. Y. 1947. Varhk ve ma

hiyet ayırımı ve arasındaki benzerlikler için Bk. Hegel, “Encyc. of Philosophy.” 124; J. 
Maritain’ın adı geçen eseri 200. 1-; Francis H. Parker, Logic as a Human Instrument, 
105-7,

N. Y. 1959; E. Gilson, “Being and some Philosophers” adlı eserin büyük bir kısmı.
St. Thomas’m varlık anlayışının Farabi’nin kinin aynı olduğuna dair Bk. Robert 

Hammond, The Philosophy of Alfarabi, 12; H. Renard, The Philosophy of Being’de 
mahiyet ve varlığın hakiki ayırımını Farabi’nin yaptığını söyler, p; 59



ların da mahiyeti olduğunu” söylemekle68 İbn Sina’nın sözünü aynen 
tekrarlamaktan başka bir şey yapmış olmuyor.

H. Heidegger, varlığı tanımlarken onu yokluk’a bile şamil olan 
en geniş anlamh kabul etmekte İbn Sina ile birleşmektedir69. İbn Sina 
da yüklem sahibi “yokluğa” zihnen de olsa bir türlü varlık vermedikçe 
-ister olumlu ister olumsuz olsun- ondan bahsedilemez der70. O, bu 
yokluktan mutlak yokluğu kasdetmez. İbn Sina, varlığı ne hiçbir şeyin 
anlamının içine giren bir cins ve ne de başkası kendi anlamı içine girip 
cinsini teşkil edebilir, dediği halde Heidegger’in, varlığın cins olup ola- 
mıyacağı hususunda Aristonun tereddüdünü benimsediği görülmekte- 
tedir71.

d) Farabî ve ibn Sina'nın Varhk Görüşlerine İtirazlar.
İbn Rüşd, “var” ve “bir”in mahiyet üzerine zait, artık olduğunu 

kabul eden İbn Sinayı tenkid eder. Ve bu hususta felsefesini Eş’ari- 
lerin sözleri ile karıştıran bu adamm nasıl bu yanlışlığı yaptığından 
yakınır. Eş’ariler, “var” ve “bir” in zata raci, bağlı sıfatlar olup 
zata artık olmadıklarını kabullenirler diyor72. Şüphesiz İbn Rüşd bu 
noktada Aristo gibi düşünmektedir.

Aristo ve İbn Rüşd ün yanıldıkları nokta, kelimeleri sözlük anla
mında kullanıp felsefî anlamı unutmuş olmalarıdır. Aristoya göre 
“mevcut insan” ve “bir insan” dediğimizde tek bir şeyi gösteririz. 
Burada “bir” ve “mevcut” aynı manâdadırlar. Yani “bir” tek varlığı 
ve “mevcut” da tek varlığı gösterir. Bu suretle bu iki sıfat aynı şeyi 
gösterdikleri için, şeyin üzerine artık değildirler. Tek olan vardır; var 
olan tektir. Bu ancak var’a delalet eder. Bir, vardır, var, birdir73; Sözlük 
manâsında bu doğrudur. Şöyleki: önümüze bir şeyi aldığımızda, bu 
“bir’dir” dedikten sonra bir “vardır” demiş olsak aynı şeyi göstermiş 
oluruz. Her ne kadar bu böyle ise de îbn Rüşd, “var” ve “bir” sözlerini

68 J. Maritain, aynı eser 220, ve J. Maritain, “Existence and The Existent” 10-45, 61 
Aristo’da araz cevherin karşıtı oluyor, çünkü mahiyetleri ayrıdır; daha doğrusu cevher 
vardır, araz yoktur (ancak cevherde vardır). Halbuki İbn Sina’da, mahiyeti cevher sayıp 
arazı mahiyete karşıt yapamayız. Çünkü mahiyet cevherden daha geniş anlamlıdır ve arazi 
içine alır, zira arazın da mahiyeti var. Cevher ve mahiyet farkı için bk. H. Renard, adı ge
çen eser 54

69 Martin Heidegger. An Introdution to Metaphysics 33, N. Y. 1961.
70 İbn Sina, İlâhiyat 1 /32.
71 M. Heidegger. aynı eser 68. Aristo, varlığın cins olmadığını söylemektedir (An. 

pos. 12b3-18, Meta 998b23-25).
72 İbn Rüşd, Tefsir Mabadettabia 1/313.
73 Aristo Meta. 1003 b-1004 a; İbn Rüşd. Tefsir Mabadettabia 1/311-1.



kendi anlamlan yönünden aynı manâyı ifade etmediklerini söylemek 
zorunda kalır74.

Halbuki İbn Sina, Metafizikî75 manâyı münakaşa ediyor. O “bir” 
ile “var”ı mahiyete artık ve zait olmakta aynı saymakla beraber İbn 
Rüşdün kabul ettiği şekilde her birinin ayrı anlamı olduğunu ve bir 
şeyin hem “bir” ve hem “var” sözleri ile kendi ayrı olan anlamları 
yönünden vasıflanabileceğim açıkça ifade etmişir76. Burada “biı*” in 
bir şey üzerine artık olması Aristoca kabul edilmediği için İbn Rüşd 
de kabul etmiyor. Doğrusu onların kastettiği artık ile İbn Sina’nın kas- 
dettiği artık arasında fark vardır. Onlara göre bir şeyin bir oluşu za
tından dolayıdır. Ona sonradan katılan bir şey değildir77. İbn Sina da 
diyor ki, birşey, bir şeyin zatından dolayı olursa o şeyin zatımn anlamı
na girer ve onun mahiyetinden ve zatından bir cüz olur. Halbuki 
“bir” sözü “varlık” gibi genel bir şeydir, her hangi bir şeyin mahiyetine 
girmez. “Bir ” sözü zat üzerine zait ise, üzerine asılan iğreti bir şey 
demek değildir. “Bir” sözü fertlerin vasfıdır. B uda ancak, fertlik ve 
şahsiyet vücüt bulduktan sonra ferdin tüm özdeşliğini ifade eder ve 
“bir” olması bakımından başkalarından ayrıldığını gösterir. Bunun 
için îbn Sina, “bir”e “var” gibi ayrılmaz, zorunlu bir sıfat demiştir78. 
Varın dışarda şahsiyet kazanan şey olduğunu görmüştük. Bu duruma 
göre bir varlığa “bir” dedirten özelliklerden biri yok olursa birlik vas
fı da zail olur79.

Belki İbn Rüşd’ün gayesi İbn Sina’nın yaratma nazariyesini ten
kit etmekti: Çünkü varlık mahiyetten ayrı ve ona arız bir şey ise yarat
ma görüşüne kapının aralıklanmış olduğunu ilerde göreceğiz.

Fahruddin Razî’nin bu konudaki tenkitlerini iki noktada özetle
mek istiyoruz. Biri varlık sözünün müşterek (eşit, ortak anlamlı) bir 
söz olması, diğeri mahiyetin, varlığı gerektirdiği meselesidir.

Varlık sözünün müşterek olduğunu, yani zorunlu var ile olurlu 
var’a aynı derecede delâlet ettiğini kabul eden Fahruddin Razi, zorunlu

74 İbn Rüşd, Tefsir Mabadettabia 1/313.
75 Burada “metafizikî” , gerçek ve hakikat anlamındadır. Nitekim H. Renard, The 

plıilosophy of Being, adlı eserinde bunu şöyle açıklar. “Aristo ve St. Thomas’ta, Metafizik 
son zamanların kullanışı olan sırf kavram ve mantıkî fark manasında değil, bilâkis daima 
gerçek ve hakikat manâsında kullanılmışır p: 47,

76 İbn Sina, İlâhiyat 1 /193, 106, 2/303, 345; İbn Rüşd’ün tenkidi için bk: Tefsir 
Mabadettabia 1 /313-315.

77 İbn Rüşd, Tefsir Mabadettabia 1/315,
78 İbn Sina, İlâhiyat 1/103, 106, 2/303, 345; Necat 209.
79 Bu nokta bu günkü ferdiyetçilik akımının öncüsü sayılabilir.



var ile olurlu var arasındaki ayrılığı ortaya koyacak Özelliklerin mahi
yetlere katılan bir takım sıfatlar olacağını söylüycrek, İbn Sinanın, 
Allahın varlığının, mahiyetine artık olmadığı görüşünü çürütmek isti
yor. İbn Sina ve benzerlerinin, Allahın varlığı hakikatinin aynı oldu
ğuna, bununla beraber varlığı bilindiği halde hakikatinin bilinemiye- 
ceğine dair sözlerini çelişik bulur. Ya Allahın mahiyeti, hakikati 
varlığının aynı olmadığı veya varlığı bilindiği gibi hakikati de bilin
melidir, der80.

îbn Sina, Fahruddin Razının itirazına şöyle cevap verebilir: Yukar
da İbn Sinanm varlık sözüne verdiği manâlardan bahsederken hangi 
manâdaki “varlık” sözü Allahın hakikati olduğunu göstermiştik. Bu 
özel mânada olan varlık sözüdür. Bu manâda olan varlık, ki oda Allahın 
hakitatıdır, bilinemez ve bu manâ ortak (müşterek) anlamlı da değildir. 
İbn Sina’nın genel ve mutlak anlamdaki varlık sözü ise ortak anlamlı 
olduğu çin Allaha da diğer varlıklara da şamildir. Allahın varlığı bili
nir dendiği zaman genel ve mutlak manâda olan “varlık” sözünün şü- 
mûlüne girmesi bakımından bilinir demektir. Yoksa, özel manâda haki
katinin aym “özel varlık” olması bakımından bilinemez81.

Burada şöyle bir fark sezmekteyiz: “Varlık” ile “var olma” diye 
iki terimi ayrı manâda anlıyoruz. Allahın varlığı dediğimiz zaman, 
Allahın hakikati, hüviyeti anlaşılıyor. Bu manâda Allahın varlığı bili
nemez. Ama Allahın var olduğu bilinir. Var olma onun hakikati, hü
viyeti değildir. Bu yüklem manâsmadır. Allahın varlığından haber veri
yor. Biz, Allahın varlığını yani ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece var ol
duğunu, Allah diye bir varlığın bulunduğunu biliyoruz. Farabi buna, 
biz Allah dahil hiç bir şeyin hakikatini bilemeyiz; ancak onun var ol
duğunu, var diye bir şeyin bulunduğunu bilebiliriz, der82.

Mahiyetin varlığı gerektirebileceğine gelince, Fahruddin Razî, Allah
ın mahiyetinin varlığını gerektirmesinde bir sakınca görmemektedir. 
Zorunlu varın (Allah) mahiyeti illet, sebeb, varlığı netice olsa bile bura
da sebebin neticesinden önce bulunmasının bahis konusu olmadığını 
ileri sürer.

Nitekim olurlularm (mümkün) mahiyetleri kabil illet (kabul e- 
den) varlıkları netice olmasına rağmen, illetlerin (mahiyetlerin) netice
den (varlık) önce var olmaları gerekmezse-çünkü îbn Sinaya göre ma-

80 Fahreddin el-Razi, İşaral şerhi 306-7, İstanbul baskısı, 1290 H.
81 Tusî, İşarat şerhi 203, İstanbul, Süleyman Dünya Neşri 3 /'458-65.
82 Farabi, Talikat, 4, 5: Ord. Prof. Hilnıi Ziya Ülken, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 153, 

İst. 1957.



hiyet varlıkla nitelenmeden önce var değildir- fail illet olan mahiyetin 
de neticeden önce var olduğu ileri sürülmemelidir83.

İbn Sina mahiyetin zihni olsun, zihin dışı olsun hiç bir varhğı ge
rektirmediğini ve zorunlu varm (Allahın) mahiyeti olmadığını kabul 
ettiği için onun sözleri böyle bir istidlale müsait değildir.

Meseleyi derinliğiyle ele almamıza yerimiz müsait değilse de şu 
kadarını söylemenin faydalı olacağına kaniyiz. Fahruddin Razî, farkına 
varmadan İbn Sinayı sürüklemek istediği çıkmaza kendisini sokmak
tadır. Şöyleki: Allahın mahiyeti varsa varhk sözü gibi mahiyetin de zo
runlu var ile olurlu var arasında müşterek anlamlı olması gerekir. Bu 
böyle olunca fail mahiyet ile kabil mahiyet ayırımı hangi prensibe 
göre ileri sürülecektir? Burada fail illet ile kabil illet arasında fark gös
termek lazımdır. Fail illet (mahiyet) varhk veriyor, gerektiriyor. Kabil 
illet (mahiyet) varlığı kabul ediyor. Varlığı kabul eden illet pasif bir 
durumdadır, hareketsizdir. Görüntüsü, daha doğrusu varhğı yoktur. 
Aristonun hareketsiz muharriki gibi hareket etmeden varlığı kendine 
doğru çeken bir şey değildir. Kendi dışında ve hatta kendisine bir tesiri 
yoktur. Ama fail illet (mahiyet) varhk veriyor, varhğı ortaya koyuyor. 
Bir eseri, işi görülüyor. Bunların ondan meydana gelmesi için kendi
sinin daha önce var olması gerekir. Eğer fail mahiyet, varlık veriyorsa 
kendisi daha önce var olmalıdır. Eğer varlığı kendine veriyorsa yukarda 
zikredilen çelişikli sonuçlardan başka varlığı kendinin aynı olmah, 
diğer bir deyimle varlığı zorunlu olmalıdır. Ve neticede mahiyet varhğı 
gerektiriyorsa bu zorunlu varlık ile olurlu varlıkta aym şekilde olmalı
dır. Böyle olunca bütün varlıklar zorunlu olmuş olur. Halbuki bu, Fah
ruddin Razi’nin kabul etmiyeceği bir neticedir.

Burada Tusî, varhk ve mahiyet ayırımı üzerinde durarak İbn 
Sinayı savunur. Dış dünyada bir şeyin mahiyeti ile varlığı birbirinden 
ayn değildir. Mahiyet yalnız zihnen varlıktan ayrı düşünülür. Bu demek 
değildir ki mahiyet zihinde vardır. Bir şeyin mahiyetine zihnen bir varlık 
atfettiğimiz zaman varhk ile mahiyet gene aynıdır. Biz mahiyete ister 
zihinde varhk verelim ister dışarda, her iki durumda da mademki ona 
varlık veriyoruz, mahiyet varlıkla ittisaf ediyor, mahiyet ile varhk bir
dir. Yani biz mahiyete var olarak baktığımız zaman -zihin içi ve dışı- 
mahiyet var demektir, varlıktan ayrılmaz. O halde, varlık mahiyetten 
ayrıdır’m manâsı nedir? Mahiyet varlıktan ayrıdır demek, mahiyet-ister 
zihinde, ister dışda olsun- varlığı hesaba katmadan zihnen müstakillen

83 Fahreddin, Razi İşarat şerhi 308, el-Mebahis el-Maşrıkıyye 1 /38-9 Haydarabat.



düşünülebilir demektir84 Bu da sadece olurlu varlıklardadır. Zorunlu 
varlığın varlığı hiç bir surette mahiyetinden ayrı değildir, yani varlığı 
hesaba katılmadan mahiyeti düşünülemez. Çünkü mahiyeti yoktur, 
onun varlığı kendisidir, şahsiyetidir. Bu konuyu işlememizin sebebi, 
İbn Sina’nın felsefesinde bunun yerinin tesbiti konumuzu daha açıklığa 
kavuşturucak ve kolaylaştıracak olduğundan dolayıdır. Konumuzun 
merkez noktasını teşkil edecek yaratmanm dayanacağı imkândan ve 
zorunluluktan da bahsetmemiz gerekmektedir.

II-  OLURLULUK (İMKÂN)

Farabi ve İbn S inada mahiyet (essence-quiddity) ve varlık (exis- 
tence) ayırımını gördük. Onların felsefeye kazandırdıkları bu görüşü, 
varlıkları sınıflamada kullanarak felsefelerinin temel taşı yapmışlardır. 
Onların ortaya koyduğu bu görüş, Aristonun bilkuvve ve bilfiil terim
lerinden daha geniş anlamdadır. Onlar, mahiyet ve varlık ayırımında 
metafiziğin konusu olan olurluluk (imkân) ve vücûb (zorunluluk)’e 
geçiyorlar. Varlıkçılık (ontology) felsefesinde mahiyetin yerini olur
luluk (imkân) ve varlık’ın yerini zorunluluk (vâciblik, vücub) alıyor. 
Mahiyeti ile varlığı ayrı olan varların adı mümkün (olurlu, olabilirli) 
ve mahiyeti ile varlığı aynı olan varın adı zorunlu (vâcib) olmuş oluyor. 
Nasıl mahiyet varhğı gerektirmiyorsa85, olurluluğun (imkân) da varlığı 
gerektirmediğini göreceğiz.

a) İmkânın Sözlük Manâsı
İmkân sözü “mekin, mekn” veya “mükne ve mekine” köklerinden 

gelmektedir. “Mekin, Mekn” çekirge ve kertenkele gibi hayvanların 
yumurtasına denir. Bu kökten gelen “imkân” sözü çekirge ve benzeri 
hayvanların yumurtalarını yumurtalıklarında meydana getirmek, birik
tirmek demektir. “Mekine, mükne” kudret, güç, kuvvet anlamında 
olup “imkân” kudretli kılmak, güç ve kuvvet vermek anlamını da taşı
maktadır 86. İmkân sözü bu iki anlamlı tek kökten türetilmiştir. Her iki 
anlam da ilerde tesir gösterecek, büyüyebilecek ve gelişebilecek bir 
kuvvet kaynağına delâlet etmektedir. İlerde Farabi ve İbn Sina’nın bu 
kök manâya işaret etmeden, imkânı aynı manâda kullandıklarım göre
ceğiz. Bu iki anlam başlangıçta pasif haldedir. Bir varlığın yumurtası

84 Tusî, İşarat Şerhi 3 /463 Süleyman Dünya Neşri.
85 ilk var (vacibul vücud), zorunlu varda zaten mahiyet yok, sadece varlık, inniyet 

vardır; olsa bile, varlığı gerektiremiyeceği yukarda anlatıldığı gibi, mahiyeti ile varlığı 
aynı olanın da mahiyeti varlığım gerektirmez olduğu açıklanmıştır. S: 23-4, 28.

86 îbn Manzur, Lisanül-Arap, 13/412, 414 Beyrut.



veya bir şeyi meydana getirecek güç aynı anlama gelir. Buna göre 
“imkân” yumurtlama, daha doğrusu yumurta hazırlama, bir şeyin 
yumurtasını ortaya koyma veya bir şeyi meydana koyacak bir güce 
sahip kılma olarak ve mümkün de bir varlıkla yüklü, yumurta sahibi 
ki bir varlığa gebe veya bir varlık ortaya çıkaracak kudret, güç kaynağı, 
taşıyanı, hamili anlamını taşır

b) Terim Olarak Olur tuluk (İmkân)

Farabi, olurluluk (imkân) sözünün varlık sözü gibi tanımlanamı- 
yacak kadar açık anlamlı olduğunu ve sadece zihni uyartabilecek şekil
de açıklanabileceğini87, söylemekten maksadı, mantıkça tanımlanama- 
yacağını anlatmaktır, zira mantık tanımında cinsi ve faslı zikretmek 
gerekir. Bunun için onu metafizik bakımından açıklamaya önem verir. 
Bu onun felsefeye mal ettiği mahiyet ve varlık ayırımı gibi yeni bir te
rimdir. Farabi, varlıkçılık (ontology) bakımından varlıkları, yani fiilen 
var olanları bölümleyip sınıflayarak olurlunun tanımına gişrişir. Hal
buki önce tanımı sonra ona göre sınıflamayı yapması daha uygundu. 
Ama mantıkça tammlanamayacağım kestirince sınıflamayla onu açık
lamağa çalışmıştır.

îbn Sina, Farabi gibi olurlu’nun tammlanamıyacağım ileri sürer
se de sebebinde Farabiden ayrılır. İbn Sinaya göre olurlunun tanımı 
devri gerektirmektedir, öncekiler, olurlunun tanımında, zorunluyu 
(vâcib) ve mümteni (olursuz, olamazlı) yı kullandıkları gibi her birini 
diğerinin tanımında kullanmışlardır, der. Bundan dolayı onların tanı
mı yapılamaz, sadece açıklamaları yapılabilir88. İbn Sina, bu sözlerin 
açıklanmasına varlıkları sınıflayarak başlar, Farabiden daha açık ve 
uzun uzun konuyu derinliğine ele alır ve meselâ, önümüzde bir varlık 
vardır89 der ve o konuyu bir gözlemci olarak işlemeye başlar, bu ya 
zorunludur veya olurludur. Zorunlu ise netice hasıl olmuştur, ol urlu, 
ise zorunlu varlığa dayanması gerekir ve sonsuzluğun imkânsızlığı 
ile ispatını yapar90. Farabinin yukarda zikrettiğimiz tanımlarını 
aynen İbn Sinada buluyoruz91. İbn Sina, olurluyu metafizik halamın
dan daha çok işler ve mantıktaki olurluluk anlayışı ile metafiziktekinin 
arasında farkın bulunduğuna işaret eder92.

87 Farabi, Dava Kalbiye 2, Şerhul-îbare 84,
88 İbn Sina, İlâhiyat 1 /35, İştûne mesele fil Mantık 680b Ayasofya 4829.
89 İbn Sina, Necat 235.
90 İbn Sina, Necat 235.
91 İbn Sina, Mebde ve Mead 2 a, Fatih 3217, Necat 224; İlâhiyat 1 /38; Mebde, 23a, 

Ayasofya 4849; İşarat 3 /447 vd.
92 Mebde ve Mead 2a, Fatih 3217; Necat 225.
İbn Sina, mantıkta olurluyu, insanların anlayışına göre ikiye ayırır. Birine halkın (am-



Farabi ve İbıı Sina’nın olurluyu birkaç şekilde açıklamalarını ken
dimize göre bir sıraya koyup bu hususta açık bir fikir vermeye çalı
şacağız :

1) Farabi, olurluyu varlıkları sınıflayarak tanımlamaktadır, de
miştik, ama o bunu yaparken varlıkların mahiyetlerini göz Önünde 
bulundurur. Varlıkları, zatları (özleri) itibariyle ikiye ayırır. Biri, her
hangi bir şeyin mahiyeti (zatı) incelendiğinde, varlığını gerektirmiyor- 
sa, bu olurlu (mümkün) varlıktır93. Yukarda görmüştük ki mahiyeti var
lığını gerektirmiyen şey, mahiyeti ile varlığı ayrı olandır. Böylece mahi
yeti ile varlığı ayrı olanın olurlu (mümkün) varlık olduğu ve olurluluğu 
varlığını gerektirmediği anlaşılır. Diğeri, özü (zatı) düşünüldüğünde 
varlığının zorunlu (vâcib) olduğu görülen varlıktır94. Bu açıklamayı 
aynen İbn Sinada bazen değişik sözlerle, bazen aynı sözlerle buluyoruz. 
Maamafih İbn Sina bir şey eklemeden bırakmıyor. Var olmasında da 
yok olmasında da hiçbir suretle zorunluluğun olmadığını ilâve eder; 
diğer bir deyimi ile ölürümün mahiyeti, varlığa yokluktan daha 
elverişli değildir. Her iki yöne eşit uzaklıktadır95.

2) İkinci tanım olarak ele alacağımız bu tam m da mahiyetle il
gilidir. Her hangi bir şeyin varlığını yok olarak düşünmek çelişikliği 
gerektirmiyorsa, yani yokluğu düşünülebiliyorsa bu varlık olurludur.

Bir varlığın yokluğunu düşünmek çelişikliği gerektiriyorsa, yani 
yokluğu düşünülemiyorsa, bu zorunlu (vâcib) dur96. Burada, insan akü o 
şekilde kabullenmek zorunda bırakılıyor gibi bir his uyanabilirse de, 
haddizatında nazarî aklın değil, ameli aklın sınırlarının, genişlemesine 
olmak üzere zorlandığım hissetmek de mümkündür. Yukarda belirttiği

me) anladığı manâda imkân, daha doğrusu günlük dilde imkân, İnsanlar “bu mümkündür” 
dediklerinde “imkânsız” değildir”, demek isterler. İmkânsız dedikleri şey mümtenî (olur- 
suz) dir. Halka göre bir şey ya olurlu veya mümtenî (olursuz) dir. Fakat, bilginler (havas) 
üçüncü bir mana bulmuşlardır. Halk, bu manâyı bilmediği için ona bir ad vermemiştir.
(Doğrusu bilginler de kendiliklerinden ona bir ad bulamadılar) ve halkın kullandığı “olur
lu” (mümkün) sözünü bu buldukları manada kullanmada bir sakınca görmediler. Çünkü 
bu, zorunlu da olmayan, mümtenî(olamazlı; olursuz) da olmayan fakat olması ve olmaması 
mümkün olan bir manâdır. Bu manâda olan olurlu (mümkün) varlığı zorunlu olana şamil 
olmaz. Bundan sonra kullanılan “mümkün değildir” sözü halkın kullandığı mümteni 
manâsında değil, bilginlerin kullandıkları zorunsuz (gayri zaruri) değildir anlammadır. 
Bu zorunlu demektir. Bu da ya var olmakta zorunlu olur (vâcib) veya yok olmakta zorunlu 
olur (mümteni) kısımlarına ayrılır. Necat 18.

93 Farabi, Uyun, Dieterici, 57, Dava Kalbiyye 2
94 Farabi, Uyun, Dieterici 57, Dava Kalbiyye 2
95 İbn Sina, İşarat 3/448, İlâhiyat 1 /37, Necat 224; Mebde ve Mead 2a, Fatih 3217;
96 Aym yerler, Talikat 5, Zenon 3.



mız gibi Farabi ve İbn Sina, iki çeşit varlık anlayışını devam ettirmekte
dirler. Varlıkları birbirinden ayrı olan bu iki varlık, birbirinden tama
men ayrı, serbest ve müstakil değillerdir. Her ne kadar zatları ve mahiyet
leri itibariyle birbirinden ayrılıyorlarsa da biri varlığını diğerine borç
ludur. Varlığı mahiyetinden ayrı olanın varlığı, mahiyetinin gereği de
ğildir; öyleyse, kendisine varlığı verecek bir başkasına muhtaçtır. Yok
sa var olamazdı, zira yokluğu düşünülebilenin kendini var etmesi nazarî 
akla göre çelişiktir. Dayanacağı sebepler de amelî akla göre sonsuza 
gidemez. Olurlu varlığın dayanacağı ve kendisi hakkında ileri sürülen 
itirazların yapılamıyacağı bir varhk, her iki akla göre (nazarî ve amelî) 
zorunludur. îşte o, zorunlu varlıktır97. Farabi ve İbn Sina, böylece olurlu 
varlığın yalnız dayanacağını göstermekle kalmıyor, onun sınırını da 
çizmiş oluyor.

3) Birinci tanım mahiyetinin varlığını gerektirmediğini, ikinci ta
nım da yokluğunun düşünülebildiğini ortaya koymaktadır. Bu üçüncü 
tanım ise öncekilerin sonucu olarak, özü (tabiatı) itibariyle belli bir var
lığı olmadığından her hangi bir şey olarak bulunması ve aynı şey olarak 
bulunmamasının mümkün olduğunu ileri sürer. Ve buna madde, yani 
şeyin maddesi der98,. İbn Sinada böyle bir tanıma raslamadık, ama olur
luluğun dışarda bulunup bulunmadığı konusunda imkâna madde diye
ceğini göreceğiz.

4) Bu dördüncü tammda belli bir şeyin olup olmaması bahis ko
nusu değildir. Bizzat bir şeyin kendi özüne (zatı) göre var olup var ol- 
mıyacağmm mümkün olmasıdır. Bu, madde ve şekilden meydana gel
miş olurlu varlıktır99. İbn Sina, bir şeyin başkasıyle olan ilgisine göre 
değil yalnız, o şeyin mahiyetine ve özüne göre, varlığın zorunlu da müm- 
teni de olmaması olurlu olmasındandır100, der, fakat şekil ve maddeyi 
olurlunun tanımına karıştırmaz.

c) Olurlunun Kısımları

Yukarda gördüklerimiz olurlu (mümkün) nun tanımlarıydı. Burada 
Farabi ve İbn Sina’nın metafiziğinde rol oynayan bu terimin biraz daha 
açıklanmasını sağhyacak esaslı iki türlü olurlu vardır. Biri gerçek olur-

97 Farabi, Uyun, Dieterici 57, Dava Kalbiyye 2-3; Talikat. 5; tbn Sina ilahiyat 
1 /37, Necat 224, Mebde ve Mead 2 a Fatih 3217.

98 Farabi, Siyase Medeniye 57 ve 58 ve Farabi mümkünü ikiye ayırır. Bu üçüncü
tanım o İkincinin birincisidir. İkincisini dördüncü tanım olarak göstereceğiz.
99 Farabi, Siyase Medeniye 58. Beyrut.
99 Farabi, Siyase Medeniye 58, Beyrut
100 İbn Sina, îşarat 3 /447.



lu (mümkün hakiki), diğeri sadece özüne (zate) göre olurludur. Farabi 
böyle bir terimi şöyle ortaya atar. Olurlu olan bir nesne var olunca baş
kasıyla zorunlu olmuş olur101. Kendine göre veya kendiliğinden olurlu 
olan (mümkün bizatihi) başkasından varlığı aldığından ona uyarak 
dolayısıyle zorunluluk kazanır.

Farabi bu kadarla kaldığı halde İbn Sina bunu çok ileri götürür. 
Gerçek olurlu ile sadece zatına göre olurluyu daha kolayca ortaya ko
yabilmek için ikisini ayrı ayrı görelim. Zira böyle bir bölümlemeyi 
her ikisi de yapmamaktadırlar.

1) Gerçek olurlunun ne olduğunu Farabi’den anlamak, gayret 
sarfcdilmesine ihtiyaç gösterdiği halde, İbn Sinada daha kolay anlaşılır. 
Yukardaki tanımlara bir göz attığımız zaman birinci, ikinci ve üçüncü 
tanımlarla tanımlanabilir; zira bu üç tanım birbirini tamamlamakta
dır. Öyle ise üçünü bir araya getirip gerçek olurlunun tanımım göre
lim. Mahiyeti varlığım gerektirmeyen, varken yokluğu düşünüle- 
bilen ve varolma veya var olmama ihtimali olan nesne gerçek olurludur. 
Bu manâda olan olurlunun geleceğe ait olduğu bahis konusu edil
miştir102. Farabi geleceğe ait olurluluk konusunda üç türlü anlam ileri 
sürer. Halde var olmadıkları şart koşulacak olursa a) Şeylerin bir kısmı 
var değildir, b) gelecekte bulunup bulunmamaları mümkündür, c) hal
de bir kısmı vardır ve bir kısmı yoktur103. İbn Sina bu noktayı daha çok 
açıklığa kavuşturur. Doğrusu, olurlunun tanımında üç nokta tartışıl
maktadır: a) olurlunun olurluluğunun hiç bir şarta bağlı olmadığı,
b) yokluğu şart koşularak, yani yok olmak şartiyle olurlu olduğu, c) var 
olmak şartiyle olurlu olduğu ileri sürülebilir.

Burada b, ve c, şıklan gerçek olurlunun tanımma aykırıdır, b* 
de mümteni (olursuz) ve c’ de zorunlu olmuş olur. Halbuki olurlunun 
kendine göre bir özü (tabiatı) vardır ki, bu ondan hiç bir suretle ayrıl
maz104. Gerçek olurlu için halde yokluğu şart koşmak doğru değildir. 
Çünkü bu durumda olurlunun tanımının bir yönüne göre hüküm veril
miş olur. Bu olgulara (vukuata) bağlıdır. Var olduğundan dolayı da 
varlığı gerekli değildir; bu da bazı şartlara bağlıdır.105 Kendisinden bah
sedilen (gerçek) olurlunun halde var veya yok olması şartı doğru ol
madığından, halde yokluğunu şart koşup gelecekte varlığını farzet-

101 Farabi, Uyun, Dieterici 57, Dava Kalbiyye 3.
102 Farabi, Şerhül-îbare, 82, 95; Necat 19.
103 Farabi, Şerhül-îbare, 95, Beyrut.
104 İbn Sina, Necat, 237.
105 İbn Sina, Necat, 238.



mekten çelişiklik meydana gelmez denemez105. Gelecekteki olurluluk, 
hiç bir suretle varhk ve yokluğun kendisine nisbet edilmemesidir. Eğer 
muarız onu halde mevcut kıldığı zaman, zorunlu sanılacağmdan korku
yorsa, onu yok farzettiği zaman da mümteni kıldığını bilmemezlikten 
gelmemelidir. Gelecekteki anlamda olurluyu, halde yok sanmak çelişik 
değilse, aynı şekilde onu var kabul etmek te çelişik olmamalıdır107.

2) Zatına göre sadece olurlu (mümkün bizatihi) nun ayrıca belli 
bir tanımı yoktur. Gerçek olurlu ile bunun 'arasında bulunan fark 
önemli ise de, Farabi ve îbn Sina olurluyu bu şekilde ikiye kesinlikle 
ayırarak üzerinde durmamışlardır. Bununla beraber îbn Sina bu farka 
temas etmektedir. Öyle ise tanımca gerçek olurlu ile zatına göre olurlu 
aynı şey olması gerekir mi? Zatına göre olurlu olmak, tanımın yan
sını teşkil eder, diğer yansı başkasına göre daha doğrusu “dolayısıyla 
zorunlu “sözüdür. Demek ki, bu ikinci olurlunun tanımı “zatına göre 
olurlu, dolayısıyle zorunlu” (vacib bi gayrihi) olmaktır. Bu tanımda Fa
rabi ve İbn Sina’nın uzlaştırıcı sistemlerinin temeli atılmaktadır. Zatına 
göre olurlu (mümkün bizatihi) ile dini görüşü ve “dolayısıyle zorunlu” 
(vacib bigayrihi) ile de felsefi görüşü tutmuş oluyorlar. Biz şunu da 
ilâve edeceğiz ki, bu “dolayısıyle zorunlu” sözü ile Allahın tekliğini ve 
kainatın çokluğunu açıklamayı amaç edinmişler ve zorunlu (vacib) 
varlık ile gerçek olurlu varhk arasındaki münasebeti bununla kurmağa 
çalışmışlardır.

Farabi ve İbn Sina dolayısıyle zorunlu kavramının metafizik 
tahlilini yapıyor. Bunu (illiyet, sebeblilik) nedencilik prensibine göre 
açıklarken gerçek olurlunun tanımından hareket ediyorlar. Gerçek olur
lunun varlık ve yokluk kefeleri birbirine eşit olduğundan, ikisinden bi
rinin gerçekleşmesinde bir (sebep) nedene ihtiyaç vardır108.

Bir şeyin kendisinin var olması bir şey, başkasıyle ilgili bulunması 
başka bir şeydir. Bir nesnenin özü (zatı) göz önünde bulunduğunda üç 
ihtimal ortaya çıkar, a) Özü (zatı) varlığının zorunlu olduğunu gerek
tirir. b) Özü varlığının olurluğunu gerektirir, c) Özü (mahiyeti) varlı
ğının mümteni (olursuz) olduğunu gerektirir, (c) İhtimali çelişiktir, zira 
varlığı imkânsız olan bir şeyin yokluğunu gerektirecek bir şeye ihtiyaç 
yoktur, (a) şıkkı burada bahis konusu değildir, (b) ihtimali kalır ki, bu

106 İbn Sina, Necat, 19.
107 îbn Sina, İşarat. 320-321, Necat, 19; Tusî açıklamasında, gerçek olurlu (imkân 

sırf) gelecekte var olup olmıyacağı bilinmiyendir, der. İşarat şerhi 321.
108 İlâhiyat 1 /38; Necat 226; Mebde 23b Ayasofya 4849; Farabi Daava Kalbiye 

2. Uyun 57; Talikat 5.



bir şeyin mahiyeti itibariyle olurlu olmasıdır. Sonuç şuna varır: Nesne 
kendi mahiyetine göre olurlu, başkasıyle münasebetinin bilfiil mevcu
diyetine göre zorunlu, ve başkasıyle münasebetinin bilfiil kesik olmasına 
göre mümteni (imkânsız) olur109.

İbn Sina, böylece, “dolayısıyla zorunlu varlık” terimini temellen
diriyor. Bize çelişik gelen bu terim açıklanmağa muhtaçtır. Buna baş
lamadan İbn Sinanın tam metnini vermemiz yerinde olur. “Başkasına 
nisbetin îkai itibariyle vacibûl vücuttur”110. Burada “nisbetin îkai” iki 
türlü anlaşılabilir. Biri olurlu varlığın, var olması için, başkasına olan 
ihtiyacının zorunluluğunu ifade eder. Diğer bir deyişle, olurlu varlık, 
zorunlu olarak, zorunlu varlığa muhtaçtır. Bu herkesçe kabul edilir111.

Diğeri, olurlu varlığın, var olması için, zorunlu varlığa olan in- 
tisaplılığını, zorunlu varlığın meydana getirmek mecburiyetinde olu
şudur. Yani zorunlu varlık olurluyu meydana getirmek zorundadır. Bu 
nokta filozoflarla kelâmcılar arasında tartışılan112 önemli noktalardan 
biridir.

Her ne olursa olsun bir şeyin dolayısıyle de olsa hem zorunlu ve 
hem olurlu olması çelişik görülmektedir. Bir şeyin böyle olması çe
lişikliği gerektirmediği, zira olurluluk ve zorunluluk yönlerinin ayrı 
olduğu, biri şeyin mahiyetine, içe doğru, diğeri dışa doğru, bir yabancı
ya göre olduğu ileri sürülebilir. Fakat, bu tatmin edici bir cevap de
ğildir. Yönlerin ayrılığı ayrı vasıflar verebilir. Ama bir şeyin varlığı, 
sadece varlık olma bakımından bahis konusudur. Bir varlığın sırf varlı
ğı, varlık yönünden varlığı hem olurlu hem de zorunlu olamaz. Bu zorun
luluğun kendisine dışardan gelmesi, ona zorunlu varlık hüviyetini kazan
dırmaz. Öyle olacak olsa mümkün olmaması gerekir. Burada mümkün 
de bir sıfat, vacib de bir sıfattır113. Mümkün bizatihi dediğimizde bile 
“imkân” sıfatı “bizatihi” kelimesi üzerine yüklenmiyor, “imkân” 
mümkün olan varlığın mahiyeti üzerine yükleniyor. Aynı şekilde “va
cib bigayrihi” dendiğinde “vücub bi itibar îka’el-nisbeti ila zalikel- 
gayr” vacib el-viicud “bigayrihi”nin sıfatı değil vacib olan varlığın 
mahiyetine yükleniyor. Ve “vaciblik” sıfatı ile “imkânlık” sıfatı aynı 
mahiyetin iki vasfı olmuş ve bir şey çelişik iki sıfatla nitelenmiş oluyor.

109 Necat 225, 226, Mebde ve Mead 2 b, Fatih 3217; İşarat , 3 /447.
110 Necat, 226; Mebde ve Mead 3a.
111 İbn Sina, İşarat 3/525.
112 Tusî, Şerh İşarat, 2/526, Süleyman Dünya Neşri.
113 İbn Rüşd de bu noktadan Farabi ve İbn Sina'yı tenkit eder. Bk. Tchafut el-Teha- 

fut 246, Beyrut.



Bir şeyin mahiyeti mümkün ise, bu aym mahiyetin artık vaciblik kazan
ması imkânsızdır. Dışardan gelen kuvvet, kudret, gücün bu mahiyeti 
yok etmesi, başka şekle koyması mümkün olur. Ama o mahiyeti zorunlu 
yapamaz, zira bu özdeşlik kanuna aykırıdır. Mümkün bizatihi ile vacib 
bigayrihiyi, aynı mahiyetin sıfatı olmalarından çelişiklik görüyoruz. Bu
rada vücubluk mümkün olanın mahiyetine değil de bu mahiyet ile va- 
cibel vücud arasındaki ilgiye, ilintiye veya nisbete verilecek olursa, o 
zaman bu çelişiklik meydana gelmez. Yukarda dediğimiz gibi mümkü
nün vacibe ihtiyacı olduğunda ittifak, fakat vacibin mümkünü meydana 
getirmek mecburiyetinde olduğunda ihtilâf vardır. O zaman zorunluluk 
mahiyetin sıfatı olmayıp, aradaki nisbetin sıfatıdır. “Vacib bigayrihi” 
sözü mahiyetin sıfatı olduğunu daha çok hissettirdiğinden, bu terimin 
yanlış değilse bile, kapalı olduğuna kaniyiz. Bunu açıklamakla işaret 
ettiğimiz çelişiklikten kurutulunabilir. Doğrusu, İbn Sina zorunluluğun 
aradaki nisbet (ilgi) üzerinde olduğunu zikrediyor114. İlerde göreceği
miz gibi, zatına göre olurlu (gerçek olurlu), ilginin zorunluluğundan 
varlığının zorunluluğunu değil, ezeliliğini almaktadır. Burada zorunlu, 
dolayısıyla zorunlu terimlerini şema halinde gösterelim:

VARLIK115

Olurlu Zorunlu

(Gerçek) Her Zatı ile olurlu Dolayısiyle Zatı ile zo-
yönden olurlu zorunlu runlu

SONUÇ

VARLIK
Her yönden olurlu Zatiyle olurlu Zatiyle zorunlu

dolayısiyle zorunlu

Önce varlık ikiye ayrılıyor. Zorunlu ve olurlu. Zorunlu da ikiye 
ayrılıyor. Zatı ile zorunlu ve dolayısiyle zorunlu; olurlu da gerçek 
olurlu ve zatiyle olurlu olarak ikiye ayrılıyor. Zatıyla olurlu ve dolayı
sıyla zorunlu aym olduğundan sonuçtaki şemada birleşerek varlık,
a) Zorunlu b) Zatıyla olurlu ve dolayısıyla zorunlu, c) Gerçek (her yön
den olurlu) kısımlarına ayrılmış oluyor. Yaratma nazariyesinde bunları 
inceleyeceğiz.

114 İbn Sina, Mebde ve Mcad 2b, Fatih 3217.
115 Bak. E. L. Fackenheim, The possibility of the Universe in Al-Farabi, îbn Sina 

and Maimonides 41, Ame, Âc. for Je. Re. 16, 1946.



Mubahat Türker, mahiyet ile varlığı ilgilendirdiği gibi olurlu ile 
zorunlu’yu da ilgilendiren “üçüncü halin yokluğu” prensibine göre me
seleye bir çözüm yolu bulmağa çalışıyor. M. Türker, Farabiye göre var
lık bölümlemesini özünden zorunlu ve başkasıyla zorunlu olarak ikili 
olduğunu ileri sürüyor ve sonra “üçüncü halin varlığı” prensibinin 
ancak gelecekte var olabilecek varlıklar hakkında uygulanabileceğini 
ifade ediyor116. Bununla beraber olurlunun (imkân) kısımlarına da 
ayrıca yer veriyor.

Bizim incelememize göre durum şudur: Yukarda gösterdiğimiz şe
maya göre, Farabi ve İbn Sina’yı Ay üstü varlıkları başkasıyla zorunlu 
sayarak, onların ezeliliğine, değişmezliğine inanmışlardır. Ay altı var
lıklar değişkendir, oluşumludur, ve dolayısıyla “gerçekten olurlu” 
anlamında olan varlıklar bunlardır. M. Türker’in isabet ettiği cihet, bu 
Ay altı varlıklardan her hangi biri fiilen var olmuşsa, o, varlığı müdde- 
tince, başkasıyla zorunlu varlık durumuna geçer. Böylece “üçüncü halin 
imkânsızlığı” prensibine girmiş olurlar. M. Türker’in kendi ifadesine 
göre, gelecekte var olacak şeyler“üçüncii halin yokluğu”prensibine bağ
lı değiller. Onlar hakkında üçüncü hal vardır. Bu da onların başkasıyla 
zorunlu olmadıklarıdır. Sadece gerçek anlamda okuludurlar; çünkü 
Farabi ve İbn Sina, olurlu var olunca başkasıyla zorunlu olur, sözleri 
henüz yokken başkasıyla da zorunlu olmadıklarını anlatır. Bu bakım
dan Fackenheim’m da işaret ettiği yukarda şemada gösterdiğimiz var
lık bölümlemesinin Farabi ve İbn Sina’nın görüşlerine uygun olduğuna 
kaniyiz.

Tarih boyunca “üçüncü halin yokluğu” prensibine itiraz edilmiş, 
Aristo bunun yürürlü olduğunu savunmuş117, İslâm düşünürleri arasında 
“üçüncü halin varlığını” ileri sürenler olmuştur. Bunu kısaltıp sadece 
“halin ispatı (varlığı)” şeklinde ifade etmişlerdir118.

Üçüncü halin varlığı Farabi ve İbn Sina’ya göre, “mahiyet” ile im
kânı kolayca ifade etmemize yaramaktadır. Yukarda verdiğimiz bilgi
ye dayanarak, onlara göre mahiyet varlıktan öncedir. Bu durumda var-

116 D. T. Cog. Tak. Dergisi XX, 1-2. 62, 1962.
117 Aristo, Met. 1006-1012-bunu genişliğine tartışır, İbn Rüşd, Tefsir Mabadeltabia 

2/326 d. Aristotles Criticism of Presocratie philosophy , Ilarold Cherniss, 76-N. Y. 1964. 
Ayrıca bu husustaki tartışmalar için bk. Ord. Prof. H. Z. Ülken, Felsefeye giriş, birinci kısım 
47, 122; Morris R. Cohen and E. Nagcl, aıı Introduction to Logic, 184, 185, N. Y. 1962; 
Ernest Von Astcr, Bilgi Teorisi ve Mantık, 134, 154-Ankara 1962.

118 Şehristani, üçüncü halin varlığını ilk defa Ebu Haşim’in orlaya attığmı ileri sürer 
ve her iki tarafın delillerinin tartışmasını yapar. Nihayet el İkdam, 131-149, Alfred Guil- 
laume neşri, Oxford 1934.



lıktan önce var olmuş olsa, varlıkla beraber bulunmuş olur, öncelik 
kalkar.Varlıkla nitelenmeden önce yoktur, denmiş olsa, o zaman mahi
yet olarak bulunmuş olmaz, yok olmuş olur ve aym zamanda varlığın 
yoklukla birleşmesi gerekir. Bunun için Farabi ve îbn Sina’nın “mahi- 
yet” leri üçüncü halin varlığı ile anlatılabilir, yani o, ne vardır, ne yok
tur, var da olmayan, yokta olmayan bir şeydir.

İmkân’a (olurlu) gelince, konuştuğumuz ana göre bunu ikiye ayır
mak gerekir. Konuştuğumuz ana kadar geçen zaman içinde varlıkla itti- 
saf etmiş olurlular (mümkünat) artık vardırlar, var olma yönleri yok
luk yönlerine tercih edilmiştir. Farabi ve îbn Sina’ya göre başkasıyla 
zorunlu varhk durumuna gelmişlerdir. Bu anda fiilen onlar hakkında 
“üçüncü halin varlığı” ileri sürülemez, yani üçüncü halin yokluğu on
lara uygulanır; fakat, nazari olarak, onların var olmalarından önceki 
imkânlıkları düşünülerek üçüncü halin varlığı, haklarında tartışma 
konusu olabilir. Biz de tezimizde, kâinatın mümkün olmasından dolayı, 
şimdi varsa da, geçmişte varlıkla nasıl ittisaf ettiğini feylosoflarımıza gö
re anlatmağa çalışacağız. Gelecekte var olacak varlıklara göre üçüncü 
halin varlığının fiilen de, nazarî olarak da uygulanabileceği ileri sürülür. 
Meselâ iki yıl sonra Ahmet doğacaktır diyemediğimiz gibi,doğmıyacaktır 
da diyemey iz. Onun doğup doğmaması hakkında bilgimiz üçüncü halin 
varlığı ile ifade edilir. O, bu gün var da değil, yok da değildir, eğer yok
lukla ittisaf ettirerek yok denecek olursa, gelecekte var olması için var
lığın yoklukla ittisafı gerekir, daha doğrusu, yoktan var olması gerekir. 
Bu ise filozoflara göre imkânsızdır. İşte onun varlıkla ittisaf edecek ma
hiyeti veya imkânı vardır, o mahiyet ve imkân bu gün ne vardır ne de 
yoktur. Farabi ve İbn Sina mutlak yokluktan var olma veya var etmenin 
neticesiz tartışılmasını böylece kendilerine göre çözmüş oluyorlar.

d) Olurluluk (İmkân) -  Bilkuvve (Poientially)
Her ne kadar imkânın karşıtı, kasîm119i vacib ve bilkuvvenin ka- 

sîmi bilfiil ise de, imkân ile bilkuvvet arasında anlamca yakınlık oldu
ğundan, bunun ne olduğuna işaret etmeyi konumuz icabı faydalı bulu
yoruz. Kuvvet, sözü bir çok anlamlarda kullanılmaktadır120. Bizim bura
da bahsetmek istediğimiz kuvvet bir iş, oluş ve değişim başlangıcı, 
prensibi olan kuvvettir121. Buradaki bilkuvve anlamından, henüz var

119 Kasîm; bir bütün parçalarından her birinin diğerine karşı bir parça olmasıdır. 
Olurlu zorunluluğunun Kasîmidir demek her ikisi ayrı birer parça olup varlığı bölerler. Var
lık bir bütün, onun altında zorunlu ve olurlu kısımları vardır.

120 Aristo, Meta. 1019 a + 5 — ; İbn Sina, Necat 214;224; İlâhiyat 1 /170; Farabi, Şer- 
hül İbare 182.

121 Ayııı kaynak ve yerler.



olmayan, fakat gelecekte var olabilecek kuvveti haiz olan demektir. 
Buna en iyi misâl çekirdek verilmektedir. Kayısı çekirdeği henüz bir 
kayısı ağacı değildir, fakat ilerde bir ağaç olabilecek kuvveti haizdir. 
Haldeki çekirdeğe ağaç denirse, buna ilerde ağaç olabilecek kuvveti 
haiz manasını eklemek lazımdır; o da bilkuvve sözü ile kısaca ifade 
edilir ve kayısı çekirdeği bilkuvve kayısı ağacıdır, denir. İlerde ağaç 
olması gerçekleşince artık çekirdek kalmaz ve o zaman sadece kayısı 
ağacı denir122. Bunun için bilkuvve ile bilfiil birleşmez123. Birşey bil
kuvve varsa, o bilfiil yoktur. Bilfiil var ise, o artık bilkuvve değildir. Bu 
terim birbirinin karşıtıdır. Halbuki olurlu (mümkün) var olmadan önce 
olurlu olduğu gibi, var olduktan sonra da olur tuluğu devam eder. Yani 
olurluluk ile varlık birleşir. Bundan dolayı olurlu varlık (mümkün el- 
vücud) diyoruz. Bilkuvve var olanın bilfiil var olması gerekmez; bu, 
onu bilfiil var edecek şartların bir araya gelmesine bağlıdır. Bilkuvve 
var olan ancak gelecekteki bir hadise ile gerçekleşebilir. Bu anlamda 
olurluya da bilkuvve demişlerdir124. Mamafih, Farabi bilkuvvenin olur- 
ludan daha geniş anlamda olabileceğini ileri sürer125. Bazan meydana 
gelen ve bazan gelmeyen kuvvete karşıt iki şeye istidadı olmuş olur126. 
Burada iki karşıt şeyi, yokluk ile varlık, ele alacak olursak, olurlunun 
tanımına uygun bir tanım yapmış oluruz ve bu anlamda bilkuvve ger
çek olurlu ve yukardaki imkân sözünün kök manâsına uygun bir ma
nâ anlatılmış olur. Farabi ve İbn Sina, bu noktada, çekirdek gibi bir 
misâl vermemişlerdir. Daha geniş anlamda kuvveti kullanırlar, çekir
dek yalnız bir şey olabilir. Halbuki onlar herhangi bir şey olma kabili
yeti veya yapma gücünü kasdetmişlerdir. İbn Sina, bunun için ilk he- 
yiilâda her türlü var olma yeteneği, kuvveti vardır, der127.

e) Kâinatın Olurluluğu (îmkânlılığı)

Zorunlu, (Mümtenî) olursuz ve olurlunun tanımlarını böyle kısa
ca gördükten sonra, kâinatın bu terimlerin hangisi ile niteleneceği o 
kadar büyük bir mesele değilse de, nitelendiktaıı sonra tartışma başla
maktadır. Kâinat olurludur, bunda şüphe yoktur; ama kâinat olur- 
lulukla nasıl ittisaf eder veya etmiştir.

122 Existential Metaphysics. Alvin Thalheimer, 590-1, N. Y. 1960
123 İbn Sina, Necat, 215.
124 Farabi, Şcrhül İbare, 164; İbn Sina, İlahiyat, 1 /171; İbn Rüşd, Tehafut el-Te- 

hafut, 105.
125 Farabi, İbare, 164.
126 Farabi, İbare, 94.
127 İbn Sina, Necat, 214.



Bunlar gerçek metafizik! meselelerdir. Bunlara geçmeden önce, 
şöyle bir soru zihnimizi kurcalamaktadır. Farabi ve ibn Sina varlığı 
zorunlu ve olurluyu ayırmışlar ve bunda varlığın mahiyeti ile aynılık 
ve ayrılığına dayanmışlardır. Bunlar da metafizik! meselelerdir. Kâina
tın olurlu olduğunu ortaya koymak için bir prensibe dayanmak gerekir. 
Varlık ve mahiyet, olurluluk ve zorunluluk zihnî kavramlardır. Bunların 
dışarda bulunup bulunmamaları gibi pek tartışmak konuya değinmiye- 
ceğiz. Yalnız hangi prensip ve ölçü altında şu olurludur ve böylece kâi
nat olurlu olmuş olacaktır. Varlığı mahiyetin aynı olan zorunlu ve ayrı 
olan olurludur. Olurlu var olmakta zorunluya muhtaçtır, fakat bu kâi
natın olurlu olduğunu nasıl ispatlayacağız. Olurlu varlık vardır, ama 
mutlaka kâinatın olması gerekir mi, belki başka bir varlıktır.

Farabi ve İbn Sina kâinatın olurlu olmasını müşahadeye dayan
dırmaktadırlar. Görülen varlıkların oluşmaları ve dağılmaları (kevn ve 
fesat) olurlu olduklarından dolayıdır. Meydana getirdikleri âleme de 
aynı manâda değişken âlem, oluşmalar âlemi (kâinat) adı verilir. Eğer 
bu varlıklar mümtenî (olamazlı) olsaydı, hiç bir suretle var olamamaları, 
eğer zorunlu olsalardı hiç değişmemeleri, ezelden beri aynı şekilde var 
olmaları gerekirdi. Mademki değişiyorlar, okuludurlar ve olurlu da var 
olmakta bir sebebe muhtaçtır, bunları yoktan meydana getiren bir se
bep vardır128. Burada Farabi’nin olurluyu “oluşumlar âlemi”ne (kevn 
ve fesat) hasretmesine dikkati çekmek isteriz. Bunun ilerde tartışma
sını yapacağız.

Demek ki olurlu varlık kâinattır- Bu noktada, Gazali filozoflara 
muvafakat etmektedir129.

Kâinat olurludur. İyi ama bu olurluluğun kâinatla ilgisi nasıldır? 
İbn Sina oluşumlularm olurluluğu, varlıklarından öncedir, der130 ve 
bunu şöyle temellendirir. Oluşan her şey oluşmadan önce, özü itibarile 
var olması ya olurludur veya olursuzdur (muhal). Var olması muhal 
olan var olamaz. O halde muhal değil, olurludur. Var olması olurlu 
olanın olurluluğu (imkânı) var olmasından önce gelir131. İbn Sina ezelî 
ile oluşundu (hâdis) yu birbirinden ayırıyor. Bu noktda İbn Sina olur
luyu, ezelî ve oluşundu (hâdis) olarak açıkça ortaya koymuyorsa132 da,

128 Farabi, Zcnon 3 Haydarabat; İbn. Sina, Necat, 219.
129 Gazali, Tehafut, 68 Beyrut.
130 Tbn Sina, Mubabasat, 116 b, Nuru Osmaniye 4894; Necat, 219.
131 İbn Sina, Necat, 219.
132 Farabi ve İbn Sina, zorunluyu ikiye ayırıp kendiliğinden, özüne göre zorunlu ve 

başkasıyla zorunlu dedikleri halde, olurluyu da ikiye ayırıp gerçek olurlu ve kendi özüne 
göre olurlu demiyorlar. Kendi özüne göre olurluyu başkasıyla zorunlu ile aynısaymaktadır-



bu, onun zorunlu ve olurlu tasnifinden anlaşılmaktadır. Zira ona göre 
zorunlu ile ezelî arasında fark vardır. Zorunlu, varlığL kendinden olan 
tektir, yaratandır. Ezelî, varlığı zorunludan alan, fakat varlığının öncesi 
olmayan şeydir. O, bunun için, oluşumlu (hadis) nun olurluluğunun 
varlığından önce geldiğini, ama ezelînin olurluluğunun varlığından önce 
gelmediğini ileri sürer133. İşte bu, olurluyu ezelî ve oluşumlu (hadis) 
olarak ikiye ayırdığının açık ifadesidir. Farabi ve İbn Sina’ya göre, 
varlıklar üçe ayrılmış oluyor. Kendi özünden zorunlu (vacib bizatihi), 
özüne göre olurlu (mümkün bizatihi) fakat başkasıyla zorunlu (vacib 
bigayrihi) ve kendi özüne göre sadece olurlu (mümkün bizatihi)134; 
buna gerçek olurlu da deniyor. Burada göz önünde bulundurulacak 
nokta, özüne göre olurlu ve başkasına göre zorunlu olanın ezeliliği ve 
gerçek olurlunun da sonradan olduğu ve oluşumlu (hadis) yu teşkil 
ettiğidir; fakat böyle demekle iş bitmiş olmuyor. Olurluluğu ezelî olan 
hangisidir ? Özüne göre olurlu ve başkasına göre zorunlu olanın mı 
olurluluğu ezelîdir, yoksa kendi özüne göre sadece olurlu olan yani 
gerçek olurlu olanın mı olurluluğu ezelîdir?

ibn Sina’nın ifadelerine göz atarak, buna şöyle cevap vermek müm
kündür. Ezelî olanın olurluluğu varlığından önce değildir. Ezelî ola
nın olurluluğu varlığından önce olmayınca, kendisi de ezelî olduğun
dan, olurluluğu ve varlığı beraberce ezelî olmuş olur. Burası böyle 
olunca geriye, kalan gerçek olurlunun, olurluluğunun ezelî olmasıdır. 
Demek ki, îbn Sina’ya göre, gerçek olurlu yani oluşumlu (hadis), olur- 
ludur fakat olurluluğu ezelîdir135.

f )  Olurluğun (İmkânhğm) Taaddüdü

îbn Sina ezelî olurlu ile oluşumlu (hâdis) olurlu arasında şöyle bir 
fark ortaya koymaktadır. Ezelî olurlunun olurluluğu dışarda (ayan) 
daima mevcuttur. Halbuki oluşumlu (hâdis) olanın olurluluğu daima 
dışarda mevcut değildir. Bunun neticesinde şu ortaya çıkmaktadır. 
Oluşumluların tek bir olurluluğu vardır. Bu da sadece özünün (mahi

lar. Fakat gerçek olurluyu tasnif olarak açıklığa kavuşturmamışlardır. Bu, onların olurlu 
hakkında ileri sürdükleri tanımların gerçek olurluya hasrcdilmcsiylc anlaşılabilir. Buna 
göre gerçek olurlu, varlığı ile yokluğu eşit olandır.

133 îbn Sina, Mubahasat, 1 /6 b. Nuru Osmaniye 4894.
134 Bk. H. A. Wolfson, Crescas’s Critique of Aristotle 110, N. Y. 1929; E. L. Facken- 
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yetin) gerektirdiği nesne olmasıdır. Burada İbn Sina bu türlü (gerçek 
olurlu, oluşumlu olurlu-hâdis, mümkün) olurluyu açıklığa kavuşturu
yor. Oluşumlunun özünün gerektirdiği olurluluktan maksadın, dışarda 
(ayan) varlığının kendisiyle beraber bulunması şart koşulmayan öz 
(mahiyet) olduğunu ifade ediyor136. Ezelîlerin iki türlü olurluluğu 
(imkânı) vardır. Biri, şimdi adı geçen olurluluk, yani dışarda varlığı 
şart koşulmayan ki, özünün gerektirdiği olurluluktur. Diğeri dışarda 
varlığı bulunmak şartı ile özün (mahiyetin) gerektirdiği olurluluktur13t. 
Çünkü olurluluğu kendinden Önce (dışarda) bulunmayan mahiyet var 
olunca, özün gereği olarak değil, varlığı bakımından, o özün olurluluğu 
var olmuş olur. Bir şeyin var olması, özünün (mahiyeti) gereği olma
sından başka bir şeydir138. İbn Sina, görüldüğü gibi, burada, mümkün 
bizatihi ile vacib bigayrihi, mümkün bizatihiyi anlatıyor.Yalnız önemli 
olan noktaya dikkati çekmek ilerde işimize yarayacaktır, a) Olurluyu 
tanımlarken dışarda (ayan) bulunmamasını şart koşmasıdır. Zaten sırf, 
gerçek olurlu, varlığı ile yokluğu eşit diye tanımlanmıştı, ama, İbn Sina 
varlık yönünü tercih ediyordu, ve bu tutumuna karşı yokluğu tercih 
edenlere çıkışıyordu. Fakat burada varlık şartını kendisi bizzat kaldırı
yor. Böylece olurlu gerçek tanımına kavuşuyor, b) Olurluluğun mahi
yetin (özün) gereği olmasıdır, c) Özün gereği olan olurluluğun (imkân) 
dışarda var olmamasının şart koşulmasının zihnî bir kavram oldu
ğunu ortaya koyuyor demektir.

Başkasıyla zorunlu ve kendisine göre olurlu olan öze (mahiyet) 
gelince, bunun, anlatılan gerçek olurlu gibi, özü itibariyle dışarda 
varlığı şart koşulmayan bir olurluluğu vardır. Bu onun birinci olurlulu- 
ğudur, mümkün bizatihinin izahıdır. Dışarda var olma şartı ile özünün 
gereği oluşuna göre ikinci bir olurluluk daha vardır, bu da varlığının 
şart koşulmasından dolayı onu dolayısıyla zorunlu durumuna soku
yor.

g ) Olurluluğun Dışarda Bulunuşu

Olurluluk konusunda en çapraşık ve tartışmak konu olurluluğun 
zihnî veya zihin dışı bir kavram (mana) taşıyıp taşımadığıdır. Bu, 
yoktan var etmek (creatio ex nihilo) ile bir şeyden var etmek arasındaki 
tartışmanın temel taşını teşkil etmektedir. İlerde yaratma bakımından 
bunun üzerinde duracağız. Burada yalnız kavram bakımından bir fikir

136 Mubahasat, 116 Nuru Osmaniye, 4894.
137 İbn Sina, Mubahasat, 116 b. Nuru Osmaniye 4894.
138 Mubahasat, 182, Aristo İndel-Arap. Bedevi.



verip meselenin terim bakımından anlamını belirtmeğe çalışacağız. 
Bu konu Eflatunun ideleri, Aristo’nun tümellerini (külli) içine alacak 
bir manzara arazederse de, biz sadece, olurluluk (imkân) sözü hakkın
da Farabî, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd’ün anlayışlarını göstermeğe 
çalışacağız.

Farabi’nin elimizdeki eserlerinde bu konuya temas eden sözlerine 
rastlayamadık. İbn Sina bu noktada mutlak yokluktan bahsedilemez, 
der. Yukarıda varlığı kaça ayırdığını görmüştük. Kendi sahasında var 
olmayan,dışarıda var olmayan veya zihinde var olmayan mutlak, soyut 
yokluk demektir. Bunun hakkında konuşulamaz. Her hangi bir anlamda 
soyut yokluktan bahsedilemez. Yani soyut yokluğa bir sıfat atfedilemez 
ve yükleme konu olamaz. İbn Sina, bunu açıklığa kavuşturuyor. Soyut 
yokluk olumlu bir yükleme konu olamaz, der, fakat olumsuz yükleme 
konu olabilir. Ancak bu da şarta bağlıdır. Soyut yokluğa bir dereceye 
kadar zihnen bir varlık vererek yüklem ondan selp edilir139. Yokluğa 
böyle bir varlık verilmedikçe ondan bahsedilemez ve bu durumda da 
soyut yokluk olmaktan çıkar, dışarda (ayan) yok olan fakat zihnen 
tasarlanan bir şey olmuş olur. Bundan dolayı “ şey= nesne” sözünden 
de bahsedilmek için dışarıda olması şart değil, sadece zihinde olması 
kendisinden bahsedilmeye kâfidir. Ama zihinde de “yok” olarak iddia 
edilirse, o zaman ondan da bahsedilemez ve şey olamaz. Şey zihinde 
tasarlanan ve dolayısiyle mevcut olan bir nesnedir. Bu, zihinde tasar
lanan bir suret, şekil olup dışarda (ayan) bir varlığa delâlet ettiği mana
sında değildir. Yani sadece zihinde vardır, dışarda bir şeye delâlet et
mez140. Biraz sonra Gazali’nin, bu görüşü benimsediğini, fakat ibn 
Rüşd’ün onu tenkidini göreceğiz. İbn Sina’ya göre hüküm daima zihinde 
var bir şeye olur141. Bundan şu sonuca varıyoruz. En azından zihinde bile 
var olmayan şeyden bahsedilemez ve ona mantıkça yüklemle hiikme- 
dilemez olduğuna göre, bir şeyden bahsetmek vc bir şeye yüklemle yük
lenmek için zihnen varlığı yeterli sayılacaktır. Şimdi gene İbn Sina’yı 
takip edelim. Bu manayı pekiştirmek ve açıklamak için onun şöyle bir 
ifadesini daha buraya ekleyelim. “Çünkü taayyün etmemiş şey dışarıda 
bulunamaz” 142. Bu söz onun yukarıda varlık-mahiyet bahsindeki şahsî 
varlık görüşüne uymaktadır. Zira varlığı ile mahiyeti ayrı olan şeyin 
mahiyeti dışarda bulunamaz, ancak taayyün ederek bulunur. “Şey= nes
ne” de öyle olduğuna göre, “olurluluk” (imkân) mahiyet demek oldu-

139 İbn Sina, İlahiyat 1/31.
140 İbn Sina, İlahiyat 1 /31.
141 îbn Sina, İlahiyat 1/31.
142 İbn Sina, İşarat 3/464.



ğuııa göre de öyle olması gerekecek. Ama, İbn Sina, bunu açıkça ortaya 
koymuyor. O, olurluluğu, varlığından önce gelen olurluyu şöyle anlatı
yor. Yarlıktan önce gelen olurluluğun bir anlamı (manası) olması 
gerekir. Bu anlam (manâ) daha önce var mıdır yok mudur? Yoktur 
denemez; zira bu durumda olurluluk varlıktan öce gelmemiş olur. Öyle 
ise bu olurluluk var olan bir anlamdır'*5. îbn Sina buradaki “var olan” 
sözünü askıda bırakmaktadır. Nasıl bir varlık olduğunu açıklamaz. Zi
hinde mi vardır, dışarda mı vardır ? Yoksa “varlık” bahsinde açıkla
dığımız gibi kendi sahasında mı vadır144. İbn Sina devam eder: Varlığı 
olurlu olmak demek, varlığının var olabilecek bir şeye izafeti demektir. 
Var olurluluk hiç bir yere dayanmadan kendi kendine var olan bir cev
her değildir. Olurluluk birşeyde mevcut bir anlam (mana) ve bir şeye 
arız olmaktadır. Var olma imkânına var olma gücü, kuvveti, yeteneği, 
var olma yeteneğini-ki onda bir şeyin varlık gücü bulunur- taşıyana 
konu, heyûla, madde ve145 benzeri bir şey adım verdiğini görüyoruz.

Burada İbn Sina heyûla veya madde dediği nesnenin varlık ve ma
hiyet ayırımında belirttiğimiz mahiyet ile ilgili olduğunu açıklamıyor. 
Bunu açıklamış olsa mahiyet anlayışı hakkında açık bilgimizden dolayı 
çok istifade edecektik, ve heyûlanm veya konu ve maddenin zihnî birer 
varlık olduklarını anlıyacaktık. Bunları mahiyetle aynı anlamda gös
termek bizim açıklamamıza kalıyor. Mamafih bu anlama varmak için 
gene İbn Sina’dan elimizde ip uçları vardır. İkinci bir nokta olurlulu
ğun (İmkân el-vucud) bir nesnenin sıfatı, arazı olduğunu ileri sürmesi
dir. Üçüncü nokta olurluluğun dayanağına ad bulmakta zorluk çektiği 
ve istemeden, anlaşılsın diye heyûla ve m adde146 kelimelerini zikret
mesidir. İleride üzerinde duracağımız heyûla kendi kendine var olan bir 
nesne olmadığı ve suret ile ancak vücut bulacağına göre, burada sadece 
heyûla olarak geçmesi, mahiyet anlamında olduğunu göstermektedir. 
Gene de kapalılık mevcuttur. Her halde Gazali bundan dolayı İbn Sina- 
mn dışarda mevcut heyûla veya maddeyi kastettiğini yorumlamış 
olmalı ki, olurluluğun (imkân) zihnî bir kavram olduğu hususunda üç 
delil ileri sürmeye mecbur olmuştur.147 İbn Rüşd de dışarda (ayan)

143 İbn Sina, Necat 219.
144 Kendi sahasına göre var olmak, Allahta var olmak demek olduğu için bak Es- 
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anlamı (manası) var olmayan bir sözün manasız olacağını ve bunun ger- 
çek’in tanımına aykırı düşeceğini iddia ederek Gazaliyi reddeder148. 
Bizce, İbn Sina’nın burada açıklamadığını biz, varlık mahiyet ayırımı 
prensibine dayanarak şöyle anlıyacağız. Aristocu anlamda zihinde olan 
(külli) tümeldir. Dışarıda tümel olarak bulunmaz. İbn Sina bundan her 
hangi bir karışıklığa meydan vermemek için açıkça zihnî kavram de
memiştir. Bu noktada İbn Rüşd’ün Gazali’yi tümellerin bilkuvve dışar- 
da bulunduğunu ileri sürerek tenkit etmesinde149 de bir tutarlık göremi
yoruz. Biz, İbn Sina’nın, Heyula, madde veya daha doğrusu olurlulu- 
ğun (imkân) varolma yeteneği, gücü “kendi sahası” dediğimiz varlık 
sahasına ait bir türlü varlıktır. Yukarıda geçen “insanlık mahiyeti” 
tabirinde insanlık ne tekdir ve ne çoktur, çünkü teklik çokluk zihnî 
varlıkların sıfatıdır. Dış alemde de var değildir. Çünkü dışarıda insan
lık yok, Ahmet, Mehmet vardır. İnsanlık kendi sahasında tabiatında ne 
ise o olan bir mahiyettir. İşte bu olurluluk ta, o insanlık mahiyeti gibi, 
dışarda olmayan fakat var olabilme gücüdür. İlerde bunu yaratma 
konusunda tekrar ele alacağız.

III-  VACÎB-İ VÜCUD-ZORUNLU VARLIK

İmkân bahsinde zorunlu varlığın tanımına değinmiştik. Doğrusu, 
tanımı hakkında uzun ve karşıt tartışmalar olmadığından, oradaki ile 
yetinip konumuzla ilgili olacak niteliklerini, sıfatlarını inceleyeceğiz. 
Zorunlu varlıktan daima Tanrıyı ve Yaratanı kasdedeceğiz. Önümüze 
başka bir zorunlu varlık çıkarsa onu ayrıca belirteceğiz. Burada zorun
lu varlığın varlığını isbat etmeye çalışmayacağız. Onun hakkmdaki tar
tışmalar varlığından ziyade niteliklerindedir. Çünkü onlarla kâinat 
ile münasebeti ortaya konmaktadır. Biz, ilerdeki bahislerimize esas 
olarak nitelikleri a) Birlik, b) ilim, c) İrade olmak üzere üç kategori 
altında inceleyeeğiz. Şunu söylemeliyiz ki, biz bu sıfatların zorunlu 
varlıkta var olup olmadıklarını bahis konusu etmiyeceğiz. Var olduk
larında şüphe yoktur. Yalnız ortaya koymaya çalışacağımız nokta 
Farabi ve İbn Sina tarafından nasıl anlaşıldıklarıdır.

a) Birlik, Teklik Niteliği

Varlık bahsinde mahiyet ile varlık ilk var’da özdeş olduğundan ve 
ayrı olmuş olsalar, ilk varın birleşik olmasımn gerekeceğinden bahsedil
mişti. İmkân bahsinde de ilk varm zorunlu olduğundan, yani varlığının

148 İbn Rüşd, Tehafut et-Tehafut 103.
149 İbn Rüşd, Tehafut et-Tehafut 110-111.



hiç bir sebebi ve illetinin olmamasından sadece dış (harici) bir sebep değil, 
hem dış ve hem de iç (dalıili-kendi içinde) bir sebebe de dayanmadığm- 
nan söz edilmişti. Eğer dayanacak olsa kendi kendinin sebebi olur bu 
ise çelişiktir150. Böylece hem varlıkçılık (ontology) ve hem de metafizik 
bakımından tek ve bir olduğunu kabul ettikleri gibi, mantık bakımından 
da tekliğini ortaya koymuşlardır. Ve bunun için tammlanamıyacağmı 
söylemişlerdir. Tanım bileşik varlıklarda olmaktadır. Zira onların 
mahiyetlerini meydana getiren unsurları tanımda zikretmek gerekir151. 
Böylece ilk var, zorunlu varlık mantık üstü olmuş olur. Burada mantık
tan kasdedilen mana bir ilim adıdır. Yoksa sözlük anlamında düşün
mek manasında mantık değildir. Tanrının nitelenip nitelenemeyeceği 
hususunda karşılıklı tartışmalara girmeyeceğiz. Yalnız mantıkça tanım
lanmasının imkânsızlığını ProclusTa da bulmaktayız, (Kitabül Hayr 
el-Mahz, el-Eflatuniye el-Muhdese İndel-Arap 9, Bedevi) onun ilk illet 
veya Anasır Theologya’sımn Farabi zamanında Arapçaya tercüme edil
diği ileri sürülmektedir, tik ve zorunlu varhk, mantıkça birbirinden ayrı 
ve birbirine yabancı unsurlardan meydana gelmediği gibi, tek unsurun 
bir araya gelmiş cüzlerinden de meydana gelmiş bir varlık değildir152. 
Matematik bakımından niceliği (quantity) de olmadığından mate
matikçe de bölümlere, cüzlere ayrılamıyan tekliğe sahiptir. İlk varın 
tekliği ve birliğine dair Farabi bir kural ortaya koymaktadır. Her hangi 
şekilde olursa olsun, bölümlenmesi düşünebilen ve varlığında cüzlerin 
bulunduğu tasarlanabilen her hangi bir varhk kategorisine girmediği ve 
çokluk ihtimali olarak hiç bir yönü bulunmadığından her bakımdan bir 
olduğu153 prensibini vaz eder154. Farabi, ilk varın birliğinde son sözü 
söyler. Nasıl ki ilk varın mahiyeti yok, kendisi, inniyeti, zatı, varhğı 
varsa, yani mahiyeti ile varlığı aynı ise, birliği ile kendisini başkasından 
ayıran özel varlığındaki varhk kavramı gibi, onun birliği ile varlığı eşit 
anlamlıdır155. Bu duruma göre varhk ve birlik sözleri ilk varda aym 
anlamdadırlar. İlk var, varlığının özelliği ile başka varlıklardan ayrıl
dığı gibi, birliğinin özelliği ile de başka bir denen şeylerden ayrılır150. 
Farabi diğer iki bakımdan da zorunlu varlığın birliğini ortaya koyar. 
Biri, başkasına ve başkasının kendisine benzememesidir. Zorunlu varhk

150 Farabi, Zenon 5.
151 Farabi, el-Medeniye 44, Beyrut; 15 Haydarabat, el-Medine el- Fazila 8, Dieterici, 
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özüyle, zatıyla her şeyden ayrıdır. Kendi varlığına hangi yönden 
olursa olsun, başkasının iştirak etmesi imkânsızdır. Onun varlığının hiç 
bir suretle benzerlik ve benzeşecek bir yönü ve cüzü olmadığından, her 
şeyden büsbütün apayrı bir varlıktır. Eğer benzeşecek yön veya cüz ol
muş olsa, bir benzeyen ve bir de benzemiyen diye iki cüz veya iki yönlü 
olacak ve birleşik bir varlık durumuna düşecektir, O, bu noktadan da 
tektir157.

Diğeri, karşıtı (zıddı) olmamasıdır. Karşıtı olması aynı seviyede 
karşıt bir varlığın bulunması demektir. Karşıtlar (zıtlar) birbirini götü
rür. Zira her hangi bir şey hangi hususta başka bir şeye karşıt ise, o 
hususta o şeyi sıfıra indirir. Güçte ise güçleri, harekette ise hareketleri, 
varlıklarında ise varlıklarını ortadan kaldırırlar158. Bunun için zorunlu 
varlığın karşıtı, zıddı yoktur. O, bu bakımdan da tektir. Yukarıda adı 
geçen birlik her hangi bir benzeşmenin olmadığını ortaya koymakta 
ve karşıtı olmamasıyla da kendisine hiç benzemeyen başka bir varlığın 
var olmasını engellemektedir. Yoksa varlığına karşıt bir varlık düşünü
lecek olursa, birliği karşıtlık (zıddiyet) bakımından da bozulmuş olur. 
Bu durumda karşıtına karşı, kendini destekleyecek bir şeye muhtaç 
olma durumuna düşer159. Bu, onu zorunlu varlık olmaktan çıkarır.

İbn Sina160 zorunlu varlığın birliğini uzun istidlallerle anlatır. Daha 
çok birliğinin nedenlerini ileri sürer. Farabi gibi matematik, varlık
çılık (ontology) ve mantıkça bölümlere aynlamıyacağını, varlığının ne 
matematik bakımından zihnî sayı bölümlere göre cüzü, ne sayısı 
olduğunu, ne varlıkçılık bakımından varlığını meydana getiren unsur
ların (element) bulunduğunu ve ne de mantıkça varlığını meydana geti
recek, biri genel diğeri özel olan cins ve fasıl gibi cüzleri ihtiva ettiğini, 
zira o cisimde cismin maddesi ve şekli de olmadığından, cismin, madde 
ve şeklinin tasarısına gireceği her hangi bir bölümlenme ve cüzleşme 
anlayışından uzak olduğu gibi zihnen tasarlanabilen bir maddenin zihnî 
bir suret ve unsuru da değildir161.

157 Farabi, El-Fazıla 6; El-Medeniye 43, Beyrut.
158 Farabi, El-Fazıla 7.
159 Farabi, El-Fazıla 8; el-Medeniye 44.
160 îbn Sina, Zorunlu varlığın her yönden tek olarak, nitelikleri Özü üzerine zait, artık 
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Burada, Farabi ve İbn Sina’nın Aristo’dan ayrıldıkları önemİi bir 
nokta daha karşımıza çıkmaktadır. Farabi, Aristo’nun hilafına yalnız 
zorunlu varlığa (Tanrı) değil, akla ve bir dereceye kadar nefse suret de
mediği162 halde, İbni Sina zorunlu varlığa suret dememekle Aristoya mu
halefet etmişse de, akla ayrı, soyut ve fiil halinde suret demekle ona 
uymuş olmalıdır163. Bu noktadan da Tanrının varlığına bir türlü bölüm 
lenme, cüzleşme isnad edilemez.

İlk var (Tanrı) varlığının zorunlu olması bakımından da birdir. 
Onun zorunluluğu bir türün (nevi) zorunluluğu değildir; çünkii türün 
altında fertler vardır, halbuki ona eşit bir fert yoktur; türün altında
kiler sayılır, o sayılmağa girmez, bunun için o sayıca ikiden önce gelen 
bir anlamında da bir değildir; Zira buradaki bir, türdeki birdir.

Kısaca, zorunlu varlık sadece tür-zorunlu varlık bir tür olarak alı
nacak olsa bile164 yani ferdi yalnız kendi olan, nevi kendine münhasır 
anlamına olan, yalnız nevi, sayı, bölünemezlik ve bütün bakımından bir 
değil, o varlığı başkası için olmaması bakımından da birdir165. Farabi 
ve İbni Sina’nın zorunlu varlıktaki bu birlik ve anlayış ve açıklamalarını 
Aristo’da bulamıyoruz. Macit Fahri, Aristo’nun, ilk muharikin sadece 
bir olduğunu söylemesinde bile kapahhk bulunduğunu ileri sürer166. 
İbn Sina, Lamda’mn şerhinde, ilk varın (muharrik) tekliğine, Aris
to ’nun, kâinatın tekliğinden gittiğine işare teder167. Doğrusu, Aristo’nun 
açık ifadesi tek başkanın bir çok başkandan daha iyi olduğu prensibine 
dayanarak, kâinatın nizamından giderek, hareket ettireninde tek ol
duğuna kani olduğunu gösteriyor168. Ayrıca, birliğin nasıllığı üzerinde 
durmadığı gibi, Macit Fahri’nin değindiği birlikteki kapalılık veya 
çelişikliğe İbn Sina da Aristo hakkında “bir çok (mufank) ayrık muhar
riklerden varlıkça ilk muharrike nasıl ulaştığını açıklıyamamıştır” 169 
demekle işaret etmektedir.

162 Farabi, El-Medeniye 37, 41, 44; Farabi bazıları maddeden ayrı cismi olmayan 
cevherlere isim ortaklığından dolayı suret diyenlerden her halde Aristo’yu kastetmiş ol
malı 3-7.

163 İbn Sina, İlahiyat 2 /405. Aristo, Zorunlu ve ilk muharrike fiil halinde soyut(mad- 
deden ayrı) halis suret demektedir. Aristo 107a b b 36, 1071 a 10, 1074 a 36, 1075 a 34,

İbn Rüşd, Tefsir Mabadettabia 3/1532, 33, 34, 39, 3/1721; Abdurrahman Bedevi, Aristo 
167. 9, 70.

164 İbn Sina, Necat 229; Mebde ve Mead 6b Fatih 3217.
165 İbni Sina, Necat 219, 234; Farabi, El-Medeniye 48, Ei-Medine el-Fazıla 15, 

Dicterici.
166 Macit F a h ri, Aristo, 100, Beyrut.
167 Aristo tııdel Arap, Bedevi, Şerh el-Lam, İbn Sina 29.
168 Aristo, Meta. 1076 a 5.
169 Aristo İndel Arap, Şerhul-Lam, İbn Sina 29.



Farabi ve tbn Sina*nm zorunlu varlığın birliğini bu kadar teferruata 
inerek belirtmeleri ilerde çıkış (sudur) nazariyesine temel teşkil edeceğini 
göz önünde bulundurdukları kanısı insanda uyanmaktadır. Bu nazari- 
yenin ilk sahibi Plotinus’a baş vurduğumuzda bu kadar tafsilâtı gene de 
bulamayız. (Theology) Esolocya Aristotalis’te “her yönden bir ve ken
disinde hiç bir yönden ikilik ve çokluk olmayan” ,170 denilmekle yetinil- 
miştir. Plotinus, ilk varın tanımında, basit, kendisinden sonra gelecek
lere benzemeyen, kendi kendine durabilen, kendisinden çıkan şekillerle 
karışmayan, başkasının yardımıyla değil, aslında bir olan ve üstün (trans- 
cendent) varlık olarak vasıflanmaktan başka her türlü vasıflanmadan 
uzak bulunan, çoklukla ilgisi olmayan, mutlak ilktir. Cisim değildir, 
basit, cisim olamaz, zira cisim olan ilk olamaz ve kaynak oluşmuş bir 
şey olamaz. Cismin dışında bir ilkedir, (hiç bir suretle) asla çoklukla 
teması yoktur. Böyle bir şey tek olabilir. Eğer başka bir tane daha ol
muş olsa, birbirinden ayırt edilemiyeceklerinden ikisi bir olmuş olacak
tır171. Kari Jaspers’e göre Plotinus’un Biri üstün varlık olduğundan dü
şünülemez ve tanımlanamaz ve neticede çokluğun bir araya gelen Biri 
de olmadığından ikilik ve çokluk meydana koymaz172.

Şüphesiz en çok birliğin izahını bulduğumuz Plotinus’dan da Fa
rabi ve İbn Sina daha açık ve daha teferruatlı ilk varın Birliğini ileri 
sürmelerinde İslam inancı ve kültürünün tesiri inkâr edilemez. Daha 
doğrusu Farabi ve îbn Sina yalnız felsefe ile dini uzlaştırırken elbette 
her iki taraftan da bir takım ip uçları bulup yenilikler ortaya koymak
la kalmamıştır. İslâmm fikirlerini de, feselefeye mal etmişlerdir.

b ) Zorunlu Varlığın İlim Niteliği

İlk varın bu niteliği çetin tartışmalıdır. Tanrının değişen şeyleri, 
cüziyatı bilip bilmediği veya ne şekilde bildiği gibi teferruata konumuz 
elverdiği kadar temas edeceğiz. Sırası gelmedikçe bu gibi tereferruata 
girip konudan uzaklaşmak istemiyoruz. Tanrının bu noktada iki çeşit 
bir niteliğinden bahsedilmektedir. Her ne kadar bunlar birbirine karış- 
tırılmıyorsa da, beraber ele alınmaları mümkündür. Biri akıl diğeri ilim

170 Kitap Esolacya Aristotalis, 136. 153, Bilindiği gibi bu eser yanlışlıkla Aristoya 
isııad edilmiş olup haddizatında Plotinus’un “enneads” adlı eserinin 4,5 ve 6. kitaplarının 
özetinden ibarettir. Bk. Bedevi, Aristo İndel Arap 1-2. Yalnız şöyle bir kaydın değerlen
dirilmesi de gereklidir, Carullah 1279 nolu yazmada bu eser, İskender Efrodisinin Aris
to’nun Theloogy. Kitabından özetlendiği (İştihrac) edildiği, unvanını taşımaktadır. Ese
rin yazılış tarihi, 883 H.

171 Plotinus, The Enneads, p. 400, Stephen Mackenna, London.
172 K. Jaspers, The Great Philosophers 2 /'40 N. Y. 1966.



dir. Bu akıl sözü çıkış (sudûr) görüşündeki akıllar silsilesini kur
manın bir basamağı olarak Farabi ve îbn Sina tarafından teferruatla ele 
alınırlar. Akla düşünmek manâsını vermek daha yakın geliyorsa da, 
Tanrıya düşünmeyi isnat etmek alışılmamıştır. Biz bunu şuur ve bilmek 
ile karşılamak istiyoruz. Her iki feylesofumuzun aklı ilim manâsında 
kullandıkları açıkça göze çarpmakla beraber, bazan ayniliğini de 
söylemişlerdir.

Farabi’ye göre, zorunlu varlık âlimdir. İlminde başkasına muhtaç 
olmadığı gibi, başkasını bilmekle de bir üstünlük kazanmağa muhtaç 
değildir. Onun ilmi cevherinden başka bir şey olmadığından onun bil
mesi, bilinmiş olması ve bilgisi tek varlık ve bir zat olmaktan ibarettir173.

Farabi, zorunlu varlığın hem Âkil (akıllı), hem akl, hem alim ve 
hem de ilim olduğunu, bunların hepsinin zorunlu varlıkla aynı anlama 
geldiğini anlatır174. İlk var özüyle akıldır, yani özü aynı zamanda 
akıldır. Kendini bilir vc kendini bilmesi bakımından hem bilen (âkil) 
hem bilinen (makul) ve aynı zamanda hem de bilmedir (akl). Yani 
kendini düşündüğünde düşünen, düşünülen ve düşünmedir. Burada suje 
kendine yöneldiği için obje ile birleşiyor. Bilme, Sujenin s ıfa tı-k i sıfat 
zatın kendisidir -  olduğundan suje fiilleşmektedir, ve bunun için düşü
nen ve düşünme tek ve aynı şeydir175.

Farabi, mantık, daha doğrusu bilgi teorisi bakımından zorunlu 
varlığın değişen olurlu şeyleri, bilmesini ele alıyor. Burada iki zorun
lulukla karşılaşıyor. Biri Tanrının değişen şeyleri değişmeden önce de
ğişeceği gibi bilmesi gerektiğine inanmasıdır. Eğer bilmeyecek olursa, 
Tanrının ilmine güven kalmıyacaktır. Bunun, Tanrı hakkında kabule 
şayan bir söz olmadığını söyler. Diğeri, Tanrının bilgisinin gerçekleş
mesinden zorunluluk olduğunu kabul etmesidir. Tanrı gelecekte bir 
şeyin olmasını biliyorsa o şey bildiği gibi olmak zorundadır, başka bir 
şekilde olması düşünülemez. Burada iki sonuç çıkar: 1) Kâinat olurlu 
değil, zorunlu, gerekli bir varlıkla, determinizim sistemi olduğu, 2) in
sanın hür irade sahibi ve istediğini yapan varlık değil, bilmeden yap
ma zorunda olan bir varlık durumuna düştüğüdür. Farab’iye göre, 
daha önemli olan bu insan hüriyeti, Tanrının adaleti ile de ilgilidir. 
Bunu, Farabi, kendisinin ilk defa felsefeye mal ettiği “başkasıyla, 
dolayısıyla zorunlu” prensibi ile çözmeye çahşır. Olurlu varlıklar ken
dilerinden olurlu başkasıyla zorunludur. Burada Tanrımn, onların var

173 Farabi, el-Fazıla 10, el-Medeniye 45 Beyrut.
174 Farabi, el-Fazıla 11.
175 Farabi, el-Medeniye, 45; el-Fazıla 10.



ile yok olma şıklarından hangisi ile ittisaf edeceğini bilmesi kendi
liklerinden varlık ve yokluk’a olan eşitliklerine mani olmadığını ileri 
sürer176.

İbn Sinaya göre zorunlu varlık kendini bilir. Onun bilgisi (ilmi), 
bilmişliği (malûmu), ve bilginliği (âlimiyeti) aynıdır. Başkasını ve bütün 
bilinebilecekleri bilmekle bilgisi şeyden şeye değişmez, bilinenin değiş
mesiyle, yok ve var olmasıyla bilgisinde bir değişiklik olmaz; çünkü 
kendisi hem bilgi (ilmi), hem bilgin (alim) ve hem bilinendir (malum), 
zira ilim, cisim ve cisimsel şeylerden uzak soyut olarak gerçeği bilme
sidir. Bu şekildeki ilim kimde bulunursa o bilgin (alım) dir. Soyut 
gerçekten ibaret olan ilim ancak zorunlu varlıkta bulunur. Varlığının 
bütün varlıkların kaynağı olduğunu da bildiğinden, bilgisi değişmiyecek 
şekilde şeyleri bilir, bilinenler (malûmat) onun ilmine tabidir, onun 
ilmi bilinenlere tabi değildir ki, onların değişmesiyle değişmiş olsun. O 
var olanları bildiği gibi, var olacakları (mümkünler) da bilir. Olurlu 
(mümkün) varlığın varlık ve yokluk yönleri biribirine eşittir. Bu bize 
göredir. Fakat zorunlu varlığa göre, iki yönden biri kendisince bilin
mektedir177. Burada metafizikî determinizm görülmektedir.

Burada değişen şeyleri (ciiziyat) bilmesine kısaca değinmek isti
yoruz. İbn Sina olurlu varlıkların bilinmesini açıklarken zorunlu var
lığın kendini bilmesinden, ilkesi olduğu varlıkları da bildiğini söyler. 
Olurlular da iki kısımdır: Değişmiyenler ve değişenler. O, değişmiyen- 
leri kimlikleri (şahsiyetleri) ile, değişenleri türleri ile bilir178. İbn Sina’
nın, kendini tatmin edecek şekilde meseleyi çözemediği anlaşılmaktadır. 
Biz, cemiyetin baskısından çok kendini tatmin etme bakımından mese
leyi çözmeye çok gayret sarfettiğinc inanıyoruz. İbn Sina iki durumla 
karşı karşıya kalmıştır, birini diğerine tercih edememektedir. Biri, 
zorunlu varlık (Tanrı) değişmeleri bilmekle, ilminin değişeceğine inan
masıdır. İlmi değişince Tanrı değişmelere mahal olacaktır. O, buna razı 
değildir, ona göre, Tanrı olaylara sahne olmayacak ve bilgisi de değiş- 
mecektir. Diğeri, Tanrıya değişen şeyleri bilmemeyi atfetmenin de Tan
rıya eksiklik isnat etmek olacağına inanmasıdır. Bunun için yalnız tü
mellerin yani değişmiyenlerin vasıtasıyla değişenleri bilir demeyi de 
yeterli görmemektedir. Tanrının göklerde ve yerde olan her şeyi bildi
ğini açıklamalarının sonuna ekler ve bu noktayı pek ince anlayışlı 
olanlar belki kavrar, der179.

176 El-İbarc 97-99, Beyrut, Bk. Doç. Dr. Muhabat Türker Dil Tarih-Coğ. Fakültesi 
Dergisi s. 63, 20/1-2 1962.

177 İbn Sina, Risale Arşive 36 a-b Ayasofya 4849.
178 İbn Sina, Necat 246; Mebde ve Mead 10 b, Fatih 3217; ilahiyat 2/359.
179 İbn Sina, Necat 247, Mebde ve Mead Mead 11 a, Fatih 3217; ilahiyat 2/359.



îbn Rüşd, Tanrının ilmi tümellik ve tikellikle nitelenemez demek
le180 meseleye yeni bir yön vermek istemiştir. Fakat, bunda, İbn Sina’
nın varlık bahsinde gördüğümüz üç türlü varlığın tesiri ortaya çıkma- 
tadır181. Çoktandır zihnimi kurcalayan müşahhas bir misâl şudur: 
Tanrının ilmi denize benzeti lirse, içindeki varlıkların doğmaları ve öl
meleri değişen varlıklara benzetilirse, denizde olup bitenler, denizin 
içinde olduğu gibi oluşan ve değişenler de Tanrının ilminin içinde cere
yan etmiş olur. O zaman İbn Rüşd’ün dediği gibi, tümellik ve tikellik 
kalmaz. Tanrı da değişmiyeni de değişeni de bilmiş olur. Zorunlu var
lığın hem bilen ve hem bilinen (akıl ve makûl) olması varlığında iki
lik gerektirmediği gibi, yön bakımından da ikiliği gerektirmez182.

Madde ve maddesel şeylerden uzak ve kendi kendine ayrık (mufarık) 
bir varlığı bulunan zatı itibariyle bilinir, kendini bilir ve böylece kendisi 
de bilinmiş olur. Netice itibariyle kendini bildiği ve düşündüğü anda 
kendisi hem düşünen (âkil, bilen), hem düşünülen, bilinen (makûl) 
ve aynı zamanda madde ve maddesel şeylerden soyut olan bütün varlı- 
ğıyle düşünceyi kendisi yaptığından, düşüncenin de ta kendisi olur. 
Böyle olmakla varlığında gene de çokluk olmaz; çünkü soyut bir varlık 
olmasına göre düşünce, ilim (akl), kendisinin soyut bir varlığı olmasına 
göre düşünen (akıl) ve soyut bir varlığın kendisinin olmasına göre dü
şünülen (makûl)dir183. Demek ki, soyut varlık kendini düşündüğü, yani 
şuurunu kendine yönelttiği anda yalnız suje ile obje birleşmiş olmuyor 
(aksiyon) işle de birleşiyor. Diğer bir deyimle suje ile obje fbileşmekten 
ibaret oluyor. Aristo’nun ezelî varlıkların bilfiil yani fiil halinde ola
rak var olmalarının bu görüşe tesir ettiği, insanın akima gelmektedir.

Zorunlu varlığın ilim sıfatında İbn Sina’ya yöneltilen acı tenkid- 
lerden biri, (cüziyatı) değişiklikleri bilmemesidir. Halbuki çıkış (sudur) 
nazariyesi ile çok yakından ilgili başka bir zorluk daha ortaya atılmış
tır. O da bilginin neticesinde bilinenlerin zorunlu varlığın varlığındaki 
birliği bozup, onda bir çokluk meydana getirip getirmiyeceğidir.

Gördüğümüz gibi, îbn Sina zorunlu varlığın kendini düşünürken 
düşünen, düşünülen ve düşüncenin özdeşliğinden bahsetmişti. Bu var
lıkların ondan çıkışına (sudur) yeter değildir. Bunun üzerine îbn Sina 
iki şey daha ileri sürer: a) Zorunlu varlığın kendisini bütün varlıkların

180 îbn Rüşd, Tefsir Mabadettabia 3 /1708.
181 Kendi sahasında olan varlık nitelenmezdi. Bu hem zihin ve hem de dış dünyadan 

hariç varlık sahasıdır.
182 îbn Sina, İlâhiyat 2/358; Necat 245
183 İbn Sina, İlâhiat 2/357; Necat, 244; H. Z. Ülken, îslâm Felsefesi Tarihi 263.



başlangıcı, kaynağı olduğunu da bilmesidir, b) Biraz düşünen kimse 
“düşünenin bulunmasından düşünülecek bir şeyin gerektiğini” anlar. 
Buradaki gereklilik, yani düşünülecek bir şeyin bulunması gereği, 
düşünülen nesnenin, düşünenin kendi zatı veya başka birisi olmasını 
içermez184. İbn Sina en zor meseleyle meşgul olmaktadır. Bunun için 
şey sözünü ortaya atmakla ve “şeyin” de düşünenin zatına ve başka
sına şamil olan185 manâsından istifade ederek düşünülenin (makûl), 
düşünen zatı dışında bir şey olabileceğine yol açmak istiyorsa da, onu 
açıkça ifade etmek şöyle dursun, işin vehametini kestirdiğinden, hemen 
onu kapalı geçmektedir. Maksadı, zorunlu varlığın zatında çokluğun 
tevehhüm edilmesini izale etmektir.

Halbuki zorunlu varlığın kendini bütün varlıkların kaynağı olarak 
ta bilmesinde çokluk meydana gelmektedir. Zira kendisini başkalarının 
kaynağı bilmek o şeyleri de ayrıca bilmeyi gerektirir. Eğer o şeyleri bil- 
miyecek olursa kendisinin onların kaynağı olduğunu da bilemiyecek- 
tir. Onun bilgisi zatıyla aynı olduğuna göre başkalarını da bilmesi 
zatıyla aynı olacaktır. Bu suretle zorunlu varlık ile kâinat özdeşleşmiş 
olacaktır. Halbuki İbn Sina buna razı değildir. İbn Sina bundan kur
tulmaya çalışır ve iki türlü düşünülen (kavranılan) suret olacağını ileri 
sürer. 1) Dışarda var olan şeylerden zihinde elde ettiğimiz tasavvur,
2) dışarda var olmayan bizim icat ettiğimiz tasavvur186. Yapacağımız 
binayı önce tasarlamak gibi.

Birincisi var olduğundan onu tasarladık. İkincisinde ise tasar
lamamız, onun var olmasına sebep olmuştur. Bütün şeylerin, zorunlu 
varlığın ilk düşüncesine ilgisi olan bu ikinci şıktakİdir. Zorunlu varlık 
(zatını) özünü ve özünün gerektirdiklerini bilir, tasarlar. Onun düşü
nülen şekli tasarladığı düzene göre varlıkların şekli vücut bulur. Fakat 
buradaki tabi olmak, uymak, vücut bulmak ışığın ışık verene, ısının sı
caklık verene uyması, yani güneşin ışın saçması, ateşin sıcaklık vermesi 
gibi değildir187. Bu son cümleyi aynen alarak îbn Sina’nın, kâinatın 
güneşten ışının yayılması gibi zorunlu varlıktan çıktığını ileri sürmedi
ğini göstermek istedik188.

184 îbn Sina, İlâhiyat 2/350
185 îbn Sina, İlâhiyat 2/357
186 îbn Sina, İlahiyat 2/363
187 îbn Sina, İlâhiyat 2/363
188 İbn Sina, İnsan aklının baki ve külliyi kavrayıp onunla birleşerek bir dereceye
kadar aynileşeceğini ve onu hakikatiyle kavrayabileeğini ileri sürmesi varlığın birliği

(vahdeti vücud) manasında değildir. Bunun psikolojik bir şuur ve hal olduğu açıktır. İlâ
hiyat 2/369; Necat 246.



İbn Sina zorunlu varlıkta hiçbir zaman çokluğun olacağına yol bı
rakmamaya çalışır. Faraza zorunlu varlıkta tasanlar (suretler) ve çok
luk farzedilse, onun düşünebildiği tasarıların çokluğu zatının cüzleri 
olamaz. Buna imkân yoktur, zira tasan ve suretler kendi varlığından 
sonradır189, yani kendi zatı daha önce vardı ve sonra bu şeyleri düşün
dü, böylece bu tasarılar kendi varlığından sonra meydana geldiklerin
den, onun varlığının cüzünü teşkil edemezler. Bu suretle zorunlu var
lığın zatının bu faraziyenin ortaya koyacağı çoklukla ilgisi olmaya
cağı anlaşılır.

Son bir noktaya değinmek istiyoruz. Zorunlu varlık zatının ge
rektireceği şeyleri bilir demiştik. Yalnız bu yeter değildir: İbn Sina asıl 
konuya şöyle temas eder. Kendini düşünmesi kendisi ile özdeştir. Ve 
sonra, kendinden sonra her şeyi düşünür. Kendini düşünmesi, kendin
den sonra gelecekleri düşünmesinin sebebidir. Kendinden sonrakileri 
düşünmesi kendi zatını düşünmesinin neticesidir190. Farabi de buna 
işaret etmiştir191.

İbn Sina tasarıların (makulat) çözümlenemiyeceğine artık kanaat 
getirir. Ne denirse densin, altından çıkılmaz, işin içinde çelişmezlik 
vardır192. Ama İbn Sina, bu şüpheden kurtulmak için çok çalışmayı 
öğütler ve ne yaparsan yap zorunlu varlığın zatında çokluk meydana 
getirme, Tanrılık çok Önemlidir, der193.

Sonuç düşünülenler, tasarılar (makulat) düşünenin zatıyla özdeş 
olamaz; sonrada zorunlu varlığın her şeyi tasarladığı kabul edilince, 
onda çokluğun meydana gelmesi gerekmez. Çünkü çokluk kendini 
düşünmenin gereği neticesinde kendisinden sonra meydana geldik
lerinden zatını teşkil eden cüzler değillerdir. Zatın gereği olan çokluk 
aynı da olsa olmasa da, Birliğe bir zararı yoktur. İlk vara bir takım 
gerekli ve gereksiz ilgiler (izafet) ve bir takım arıklama (selb) sıfat
ları ve dolayısiyle bir çok isimler verilir. Bunların hiç biri zatın birli
ğini bozmaz194.

c) Zorunlu Varlığın İrade Niteliği
Bu niteliğin zorunlu varlığa isnat edilmesinde olan tartışmalar da

ha çok, anlaşılmasından doğmaktadır. Zorunlu varlığı insanın da için-
189 İbn Sina, İlâhiyat 2/364.
190 Aynı yer.
191 Farabi, el-Medeniye, 34, yalnız burada “her ne kadar onun zatı bir dereceye kadar 

bir bakıma bütün varlıkların kendileridir” sözü, zorunlu varlığın kâinata olan ayrılığına 
aykırı düşmekte ise de, bunu destekleyen başka sözüne raslamadık.

192 İbn Sina, İlâhiyat 2/365.
193 İbn Sina, İlâhiyat 2 /366.
194 İbn Sina, İşaret 3 /712-715; İlâhiyat 2 /368.



de bulunduğu kâinatın nedeni kabul ettikten ve neticenin sahip bulun
duğu şeye sebebin öncelikle sahip olması gerektiği prensibi ortaya 
konduktan sonra insanda var olan irade -isteme ve ihtiyar (seçme)- 
niteliklerinin de onu meydana getiren zorunlu varlıkta olması kaçı
nılmaz surette kabul edilmektedir195. Farabi, irade niteliğini zorunlu 
varlığa vermekten çekinmiyorsa da, onu açıklamamaktadır. O, irade ve 
ihtiyar (seçme) sıfatları arasında farkın bulunduğunu ortaya koyuyor, 
bu yalmz insandaki anlamıdır. Farabi iradeyi üç dereceye ayırır. İrade 
önce duyumdan (ihsas) meydana gelen bir arzudur. Şevk, istek ve me
yilden meydana gelir ve böylece ikinci irade hasıl olur. Bu ikinci irade 
tahayyülden doğar. Bu iki irade meydana gelince insandaki düşünme 
gücünde faal ilk akıldan açık bilgiler vücut bulabilir ve neticede üçüncü 
çeşit bir İrade hasıl olur. Bu düşünce sonucunda meydana gelen istek 
(şevk) olup buna özellikle seçme (ihtiyar) adı verilir ve bu sadece in
sanda bulunur196. Farabi, insanın seçme (ihtiyar) niteliğinin ezeli 
bir iradeden meydana geldiğini ileri sürer, çünkü bu nitelik bir şeyde 
olduğundan beri varsa, başkasından kendisine verilmiştir, eğer sonra
dan hasıl olmuşsa, kendisi tarafman yapılamaz, zira o iradeyi yapmayı 
isteyecek başka bir irade ve isteğe ihtiyaç olacağından sonsuza gidecek
tir; bu imkânsızdır; başkasından meydana gelmişse onun, ezeli bir ira
deye dayanması gerekir, yoksa o da sonsuza gideceğinden var olamaz197

insanın işine bir istek ve kast aramaktan maksat onun işinin düzenli 
ve doğru olduğunu göstermek olduğuna göre, Farabi bu niteliği fail
den (Tanrı) nefyeden kimsenin gelişi güzel rastgele varlıkları meydana 
getirdiğini iddia etmiş olur ki, bu en çirkin sözlerden biridir198 der.

Farabi, Tanrıya nispet ettiği iradeyi açıklamamakla beraber ira
denin varlıklarla ilgisine değinir ve bir şeyin var olması ve Tanrının 
iradesi aynı andadır, biri diğerinden zaman bakımından sonra değildir, 
aradaki öncelik sadece zat bakımındandır. Tanrının iradesi önce, son
ra oluşmadır. Bir şey olduktan sonra Tanrı onu istemiş ve dilemiş 
değil, Tanrı onu dilemiş ve sonra o olmuştur199.

İbn Sinada da iradenin insanla ilgili tanımına rastlamaktayız. 
İrade ya lezzet gibi duygusal bir istek olur, ya üstün gelmek gibi ha-

195 Farabi, Fil-Siyase, 22, Şeyho Neşri, Beyrut 1911; el-Cem 29, Dieterici.
196 Farabi, el-Siyase Medeniye 72, Beyrut; Mesail Mütefarrika 98 Dieterici; el-Fazıla 

45, 46, Dieterici.
197 Farabi, Fusus 78, Dieterici.
198 Farabi, el-Cem 29.
199 Farabi, Fusus 81, Dieterici.



yalî bir arzu olur, ya iyi sanılan bir şeyi isteyen sanı veya gerçek sırf 
iyiyi arayan akıl olur. İşte bu sonuncusuna (ihtiyar) seçme, beğenme 
denir200. İbn Sina’nın bu psikolojik tanımı Farabi’ninkinden farklı de
ğildir. Farabi’de bulamadığımız ve İbn Sina’da uzun tartışmasına rast
ladığımız bu anlatılan irade aynı veya ona yakın ya da onunla ilgisi 
bulunabilecek bir manânın zorunlu varlığa istinat edilmesine kesin ola
rak yanaşmamasıdır.

Farabi olsun, İbn Sina olsun, zorunlu varlığın niteliklerinin in- 
sanmkilere benzemiyeceğini kesin olarak belirtmelerine rağmen, gene 
de bazı nitelikler üzerinde durmuşlardır. Bundan gayeleri niteliklerin 
kendileri olmayıp üzerinde kurulacak sistemlerdir. İbn Sina’nın, ira
denin zorunlu varlığa yüklenmesine' üç temel noktadan taraftar ol
madığı anlaşılmaktadır.

a) İrade ne kadar açıklanırsa açıklansın, içinde bir istek ve dilek 
vardır. Bu dilek bir ihtiyacın eseridir. Bu ancak kendi eksikliğini ta
mamlayacak varlıkların niteliği olur. Tüm yetkin ve kâmil olduğunda 
şüphe edilmeyen zorunlu varlığa bundan dolayı atfedilemez201. Bu hu
susta ileri sürülen cevaplar İbn Sina’yı ikna edememiştir, tbn Sina bunu 
tümel önerme ile ifade eder. İrade ile hareket eden herkes mutlaka bir 
maksat gözetmektedir202. Bu tümel önerme çelişmeli evirme ile aksi 
yönden şöyle ifade edilir. Kendini bütünlemeye muhtaç olmayan, ira
de ile hareket etmez. Tanrı kendini tamamlıyacak bir şeye muhtaç ol
madığından onun iradeli hareketi yoktur, neticesi çıkar.

b) Zorunlu varlık tektir, bütün varlıklar kendinden meydana gel
mektedir. Buna göre hiç bir şey hiç bir suretle onun başlangıcı ve sebebi 
olamaz ve onun varhğı da başkaları için, başkalarının var olması için 
kendisi var olmuş değildir. Bundan dolayı varlıkların onun tarafından 
meydana getirilmesi kasden değildir. Bu onu, zatında çokluğa götürür.
Çünkü bu kendinde bir şeyin olmasını gerektirir ki, o şey ile arzu etmiş
olsun203.

c) İradeyi zorunlu varlığa izafe etmek, değişmeyi gerektirir. Yenile
şen ve yeni meydana gelen şeyleri iradeye bağlamak zorunlu varlığa 
oluşmayı (hudus) izafe etmek olur. Eğer hiç bir şey yenileşmiyecek 
olursa, yani hiç bir şey yeniden olmayacaksa aynı tarz üzre değişmeyen 
bir durum olması gerekir204, Tusî, bu son cümleyle ezeli bir iradenin

200 İbn Sina, Necat 262.
201 İbn Sina, İşarat 3 /540, 559-60.
202 İbn Sina, İşarat 3 /559.
203 İbn Sina, Necat 273, 274 ; Mebde ve Mead 18 b, Fatih 3217.
204 İbn Sina, İşarat 3 /540.



varlığım inkâr ettiğine işaret etmiştir; zira bu cümle failin ya hiç bir 
şey yapmamasını veya varlığın her anında iş yapmasını gerektirir205, 
demektedir. Hiç bir şey yapmamasını gerektirirse biz Tusîye hak veri
yoruz. Hiç bir şey yapmamasını gerektirmesi yanlıştır, çünkü kâinat 
vardır. Fakat, daima bütün varlığı boyunca İş yapmasını gerektirirse, 
İbn Sina’ya göre, bir çelişikliğin ortaya çıkmaması lazımdır, zira, o 
zorunlu varlığın daima iş halinde olduğunu kabul eder. Bu duruma 
göre iradenin ezeli olmasL yalnız bu noktadan İbn Sina’nın prensi
bine aykırı değildir.

Zorunlu varlığa izafe edilip varlıkların meydana gelmesinde bir 
kasıt yoksa iradenin karşıtı olan iradesiz, yani tabii olarak mı meydana 
gelmiştir? İbn Sina buna da hayır demektedir. Kendi bilgisi ve mem
nuniyeti, hoşnutluğu (rızası) olmadan hiç bir şey meydana gelemez206. 
Demek ki, ona göre, varlıkların iradesiz, onun varlığına uyarak hiç bir 
(türlü) irade bulunmadan var olmaları çelişiktir, imkânsızdır207.

Zorunlu varlık mürittir. Yani irade eder, iradelidir, fakat onun 
iradesi insanın iradesinden ayrıdır205. Onun iradesi ne zat bakımından 
ve ne de anlamı bakımından ilimden başka bir şeydir, onun ilmi ira
desinin aynıdır209. Bunu şöyle açıklar: İrade çıkışın (feyz) aynıdır, bu 
manâda olan irade bahşetme, varlık verme (cûd) dir210. Zorunlu varlığa 
mürid demenin manası bütün iyiliklerin düzeni (nizamı) nin ilkesi ol
masıdır211. Çünkü her şeyin kendinden olduğunu ve kendisini bütün 
iyiliklerin ilkesi ve aynı zamanda varhk vermenin iyilik olduğunu bilir, 
düşünür, elbette bütün varlıkların kendinden meydana gelmesinden 
memnundur. Ye onları ister212. Onun iradeli ve mürid olması kendi
sinden mevana gelen varlıkların en düzenli ve tam bir surette olmasını 
bilmesi demektir213.

Sonuç:
a) Zorunlu varlık irade ile muttasıftır.
b) Onun iradesi varlıkların kendisinden meydana gelmelerinden 

hoşnut (razı) olmasıdır.
205 İbn Sina, îşarat 3 /540, Haşiye.
206 İbni Sina, Necat 274; Mebde ve Mead 12 a, Fatih 3217.
207 İbni Sina, Mebde ve Mead 18 b, Fatih 3217.
208 İbni Sina, İlahiyat 2/366.
209 İbni Sina, İlahiyat 2/367; Necat 250; el-Mubahasat 233; Aristo İndcl Arap, Be

devi.
210 İbni Sina, İlâhiyat 2 /'367; Necat 257.
211 İbni Sina, İlâhiyat 2/368; Necat 251.
212 İbni Sina, Mebde ve Mead 18 b, Fatih 3217.
213 İbni Sina, Risale Arşiye 37 a, Ayasofya 4894.



c) Onun iradesi ilmi ile aynı olup kendisinin bütün varlıkların 
çıkış (feyz) kaynağı, ilkesi olduğunu bilmesidir. Zorunlu varlığın nite
likleri hakkında yukarda teferruatı da içine alacak fikirlerini toplu 
bir şekilde gözden geçirmeyi faydalı buluyoruz.

1) Farabi zorunlu varlığın karşıtı (zıddı) olmadığını ve o (zatıyla) 
özüyle kendinden başka her varlıktan ayrı olduğunu söyler. Bu böyle 
olunca, diğer varlıkların durumu ne oluyor? Zorunlu vara karşıt ola
mazlar, ona benzeyemezler, deyince çelişikliğe düşülmüş olmuyor mu? 
Karşıtı (zıddı) değilse aynısı olması veya hiç olmaması gerekmez mi? 
Aynısı veya benzeri olamıyacağı ispatlandı, yokluğu da bahis konusu 
olamaz, çünkü varlığından bahsediliyor, geriye karşıt olması kalıyor.

Farabi der ki, zorunlu varlık ile diğer varlıklar arasında başka 
anlamda ayrıhk olduğunu inkâr edemeyiz. Yalnız bu aynlık veya 
başkalık “karşıt” (zıtlık) anlamında bir “başkalık” değildir. Zıtlık yu
karda anlatıldı. Buradaki başkalıktan maksat derece ve mertebe farkı
dır214. Bu derece ve mertebe farkı aralarındaki ilgiden doğmaktadır. 
Biri var eden öteki var olunandır. Biri zorunlu, diğeri olurlu, birinin 
özü varhğı, ötekinin özü (mahiyti) varlığından ayrıdır. Böylece diğer 
varlıklar zorunlu varlığın yanında yerlerini almış olurlar.

2) Zorunlu varlığın bir çok isimleri vardır. İnsanlar kendi arala
rında üstünlük anlammda kullandıkları isimleri kendilerinin alıştık
ları manânın dışında zorunlu varlığın özüne yakışır bir anlamda ona 
atfetmelerinde bir sakınca olmaz. İnsanlar kendi aralarında kullandık
ları üstünlük bildiren birçok sıfatları zorunlu varlığa vermeleri sonu
cunda onda bir çokluk meydana gelmez.

3) Zorunlu varlığın isimlerinin bazıları özün (zatın) adıdır, Ye 
bazıları da diğer varlıklarla kendi arasında olan ilginin, münasebetin 
adıdır. İnsanda olduğu gibi başkasına izafe edilmekle elde edilen bu 
ikinci nitelikler izafe edilmekle insanda bir cüziyet ifade ettikleri halde, 
zorunlu varlıkta bir cüziyet ifade etmezler ve böylece onun birliğini 
zedelemezler, çünkü o nitelik zorunlu varlığa izafet sebebi ile gelmiş 
değildir. İzafet onun varlığına tabidir215

İbn Sina’ya göre, zorunlu varlığın ilk niteliği216 (inniyeti) öz
lüğü ve varlığıdır. Diğer niteliklerin bir kısmında ise bu ilk

214 Farabi, El-Fazıla 8.
215 Farabi, el-Fazıla 18.
216 Farabi isim dediği halde, îbn Sina nitelik demektedir. Zamanla terimler değişi

yor.



niteliğin (manâsı) anlamı yanında artık bir anlam daha olur. Diğer bir 
kısım niteliklere gelince, bu ilk varlık niteliği yanında bir de ne olma
dığı eklenir.

İlk varlığa bir dendiğinde bölünememezlik anlamı eklenerek kas- 
dedilen bu varlıktır217. Âkl, akl, ve makûl dendiğinde, madde ve mad
desel şeylerden uzak bir artık anlamla beraber bu gerçek varlık kas- 
dedilir. İlk denince bütün varlıklar göz önüne getirilerek bu varlık 
kastedilir218.

217 İbni Sina, İlâhiyat 2/367.
218 îbn Sina, İlâhiyat 2/368.



TANRT-KAİNAT İLİŞKİSİ (MÜNASEBETİ)

/ -  Z A M A N

Varlık bahsinde de iki varlık ortaya çıkmıştı. Biri varlığı ve mahi
yeti aynı olan varlık, diğeri mahiyeti varlığından ayrı olan varlık. 
Olurluluk ve zorunluluk bahsinde varlığı ve mahiyeti aynı olan varlı
ğın zorunlu varlık, mahiyeti ve varlığı ayrı olan varlığın olurlu (müm
kün) olduğu açıklandı. Ve sonraki bölümde de olurlu varlığın kâinat 
ve zorunlu varlığın da kâinatın kaynağı, dayanağı veya ortaya koyanı 
olduğu ve her birinin kendi özlerine (zat ve mahiyet) göre ne gibi 
nitelikleri bulunduğu açıklandı. Böylece iki varlık karşımıza çıkmış 
oluyor. Birinin özü, varlığının aynı, diğer deyimle zorunlu ve başka bir 
deyimle varlık kaynağı varlık veren bir var, diğeri özü ile varlığı bir
birinden ayn, diğer bir deyimle olurlu ve başka bir deyimle varlığında 
başkasma muhtaç bir var.

Bu iki varın özlerine (mahiyet ve zat) göre her ikisi arasında bir 
münasebetin bulunması zorunluluğu kaçınılmaz bir durumdur. Her 
ikisi arasında bir ilginin bulunmasının zorunluluğu yukarda değinil
miş olduğu gibi, zorunlu varlık yönünden açıkça kesinlik derecesinde 
olduğunda tartışma varsa da, olurlu varlık yönünden aradaki ilginin 
bulunmasının açıklık ve kesinliğinde ittifak219 vardır.

a ) Zaman düşüncemizden bir cüz müdür ?

İki var yanyana konup düşünüldükleri ve özellikle aralarında 
herhangi birinin yönünden olursa olsun kaçınılmaz bir ilginin bulundu
ğunun bilinmesi sonucunda zaman kavramı insanın zihninde kendine 
yer bulmaktadır. Burada şöyle bir soru ile karşı karşıya gelmiş olu-

219 Tanrı tanımaz (atheist) 1ar kasdedilmemiş, ancak kâinata Tanrı gibi bir ilke, se
bep, kabul edenler kastedilmiştir.



yoruz. Zaman kavramı düşüncemizin bir kısmı mıdır ? Yani zaman kav
ramı araya girmeden bir şey düşünmemiz mümkün müdür? Daha açık 
bir deyimle her hangi bir nesneyi düşündüğümüzde zaman bu düşün
cemizin bir parçası mıdır ? Biz zaman kavramını işin içine sokmadan bir 
nesneyi düşünemez miyiz, ki, ilk var (Tanrı) ile kâinatı yanyana düşün
düğümüzde araya zaman diye bir şey girmemiş olsun.

Buna nesneleri sınıflayarak cevap vermeye çalışacağız. Önce nes
neler ikiye ayrıhr. Zat (cevher), ve olay, oluşmak (araz). Zatlar da 
ikiye ayrılır. Varlığı zorunlu olanlar ve olurlu olanlar.

Biz, olay, oluş bildiren bir söz ve nesneyi düşündüğümüzde zaman 
kavramı düşüncemizin bir parçasıdır. Bunun en açık delili bildiğimiz 
dillerdeki Dil Bilgileri, fiili tanımlamalarında zamanı fiil anlamından 
bir cüz saymaları insan oğlunun zamanı, olayın anlamından bir cüz 
saydığını ortaya koymaktadır. Demek insan oğlu bir olayı düşündüğün
de zamanı düşünmemezlik edemez. Bu, insan oğlunun ortak anlayışı
dır.

Yine aynı şekilde, dilbilgisi kurallarına baş vurduğumuzda za
manla ilgisi olmayan bir kavramı olan sözlere isim dendiğini görüyo
ruz. Demek oluyorki, zamanı işin içine karıştırmadan bir şey düşüne
biliyoruz. Öyle ise şimdilik vardığımız sonuca göre insan oğlu zamanla 
ilgisi olmadan ve zaman, düşüncesinin zorunlu bir parçası olmadan bir 
şey düşünebiliyor. Bu da onun ortak anlayışıdır. Bu, insan oğlunun or
tak dil ve düşünce yapısıdır, aynı dil ve düşünceyi yaptığr felsefenin te
meli, menşei saymakta bir sakınca görmek zordur. Dil bilgisindeki bu 
kavramlar mantıkçılar tarafından benimsenip mantık kitaplarının sözler 
(elfaz) bahsinde de zikredilir220.

Bu, zat ile oluş arasında hangisinin anlamında zamanın olup ol
madığım gösteriyor. Fakat mesele bu kadar kolay çözülmemektedir, 
zatın anlamına zaman kavramı girmiyor, yani Ahmet dediğimizde Ah- 
medi zamanla ilgili olmadan anlarız. Ama Ahmet ile Mehmed’i yanyana 
koyup düşündüğümüzde zaman zihnimizi zorluyor mu? Zaman işe ka
rışacak mı? bunu açıklamak lâzım. Eğer Ahmet ile Mehmet’i yanyana 
koyup düşünmemiz sadece onların teker teker zatları ile ilgili ise bu za
manda zaman anlamının araya girmediğini söyleyeceğiz. Önümüzde 
iki insan veya iki masa ya da iki tahta parçası var. Bu anda her ikisini 
algılıyoruz. Buradaki algımız fotoğraf makinesindeki gölge gibidir. İşte 
bu durumda zihnimiz zamandan haberdar değildir. Yani bu iki şeyin

220 Farabi, Fusul, 198, 207, Mubahat Türker, Neşri ve Tercümesi, Dil ve Tarih-Coğ- 
rafya Fakültesi Dergisi 1958.



algılamasında, kavranılmasında rol oynamamaktadır. Tanrı ile kâinatı 
da böyle sadece yan yana iki zat varlık olarak düşünürsek zaman işe 
karışmamaktadır.

Biz Ahmet ile Mehmed’i yanyana koymakla beraber aralarındaki 
ilginin birbirleriyle olan münasebetlerinin ne olduğunu hesaba katarak 
düşünecek olursak, işte bu zamanda zaman anlamı ister istemez zih
nimizi zorlayıp düşüncemizde kendine yer ayırmaktadır. Ahmet ile 
Mehmet arasındaki münasebet, kardeşlik olur, o halde hangisi önce 
hangisi sonradır veya ikizdir, veya bu münasebet babalık ve oğulluk 
olur, burada ister istemez baba önce oğul sonradır; bu münasebet baş
ka şekillerde düşünülmüş olsa gene zaman işe karışır. Öyle ise zaman 
anlamı iki şey arasında münasebet kurulduğunda ortaya çıkmaktadır. 
Tanrı ile Kâinat arasında -herhangi bir münasebet olursa olsun di
yeceğiz- münasebet bulmak üzere düşünülecek oldukları taktirde, 
zaman bu düşüncede yerini almaktadır. İster istemez zamanı hesaba 
katmamız gerekiyor. Anlaşılıyor ki, zaman bir kısım kavramların 
içine kavramların gereği olarak girmekte ve diğer bir kısım kavram
lara girmemektedir. Ancak kavramlarına girmediği şeyleri bir araya 
getirip aralarında bir ilişkilik (münasebet) kurulduğunda zaman ortaya 
çıkmaktadır. Bunun sebebini, zamanın içine girdiği kavramların tabi
atında aramak lazımdır. Onların tabiatı oluş, oluşma, ve fiil olduğu 
hatırlanınca, bu münasebetin de bir olay, oluşma ve hadiseyi içerdi
ğinden dolayı zaman o hadisenin ve olayın içinde baş gösteriyor.

Bu durumda zaman bir kavram olmuş oluyor. Onun varlığı anlaşı
lıyor ve o kavranılıyor ve zihnî bir varlık olarak ortaya çıkıyor. Buna 
ilerde döneceğiz.

b) Zamanın Mahiyeti

Artık zaman nedir ? sorusuna cevap vermeye çalışalım. Zamanın 
çözümlenmesinin zorluğuna değinen bir çok kimse gibi matematikçi 
Louis Poinsot, da bu zorluğa işaret ederek şöyle der: “Zaman nedir 
diye kendisinden sorulacak olduğunda, soruyu sorana dönüp sorduğu 
şeyi bilip bilmediğini soracak, eğer soruyu soranın cevabı, evet, olursa, 
gel o hususta konuşalım, eğer, cevabı, hayır, olursa, öyle ise gel başka 
şeyden bahsedelim,” diyeceğini anlatır221.

S. Alexander, zaman ve mekan meselesi çözümlenince felsefenin 
yaşayan bütün meselelerinin çözümlenebileceğine inanmasının aşırı 
olmadığını222 ileri sürer. Bunun için olmalıdır ki, genişliğine ve derin-

221 T. Fraser, The Voices of time p 5 N. Y. 1966.
222 S. Alcxander, Space, Time and Deity 1 /35 N. Y. 1966.



ligine zaman meselesi ele alınmış ve önemli eserler yazılmıştır. Biz, 
konımıuz icabı ve konumuzu ilgilendirdiği kadar meseleye değineceğiz.

Farabi’nin bütün eserleri bize kadar intikal etmediğinden zamana 
dair fikirlerini ancak birkaç cümlecik içine sıkştırılmış olarak bulmak
tayız. Oysa îbn Sina’nın bu hususta oldukça tafsilatlı fikirlerini açık
layan eserlerine sahibiz. İbn Sina’ya göre, zaman lıakmda fikir ileri 
sürenler dört guruptur.

a) Zamanın varlığım kabul etmeyenler. Bunların iddialarını şöy
le özetlemek mümkündür. Birinci delilleri: Zaman varsa ya bölümlenir 
veya bölümlenmez. Bölümlenemcdiğinde günler, aylar ve yılların 
meydana gelmemesi gerekir, oysa bunlar vardır, Öyle ise bölümlenir. 
Bölümlenince; 1) Bölümlerinin bütünü bir arada mevcuttur; 2) Bölüm
lerinin bir kısmı mevcut diğeri mevcut değildir.

1) Bölümlerinin bir arada var olması imkânsızdır. Çünkü bölüm
leri geçmiş ile gelecektir. Bunlar bir arada var değildir.

2) Bir kısmı var olup bir kısmının yok olmasına gelince, şimdiki 
zaman, yani an zaman değildir, geçmişe gelince o yok olmuştur. Şim
diki an da mevcut değildir, gelecek ise henüz var değildir. Öyle ise za
manın kısımlarından hiç biri de mevcut değildir. An-gerçekten var ol
madığı halde- var olduğu kabul edilmiş olsa, ya yok olur veya sürer, 
sürecek olursa bir kısmı önce bir kısmı sonra olacak ve böylecc geçmiş 
ile geleceği içine alarak gelecek ile geçmiş tek bir anda var olmuş ola
caktır223. Bu çelişiktir. Özetlenecek olursa, zamanın yenileşen iki andan 
meydana geldiği farz edildiğinden, biri geçmiş diğeri gelecek an ve ikisi 
de bir arada bulunmayacağına göre zaman yoktur224.

İkinci delilleri zamanın hareketle olan ilgisine (münasebet) aittir. 
Her harekette zaman gerekirse, aralığı farzedilen her harekete zaman 
gerektiği halde her harekete başka bir hareket gerekmez. Hareketler 
beraber oluyorsa zamanlar da beraber olacaktır. Zamanda beraberlik 
demek, bir çok şey tek zamanda ve zamanın tek tarafı olan tek anında 
olmakla kalmayacak, bir çok zamanın tek bir zamanı olmuş olacak ve 
böylece sonsuz zamanlar bir arada ve zamanlar hareketlere bağlı, ol
duklarından sonsuz hareketler bir arada ve sonsuz hareket edenler bir

223 F. Callahan, the Proplem of Time in Ancient Philosophy, 32 Clıicago 1940.
224 îbn Sina, Mubahasat 168, Aristo îndel Arap; Şifa 1 /69, Tahran baskısı. Bak. 

Aristo, Physics 217 b- Arapçası 1 /404-ve Yahya b, Adî Şerhi, aynı eser 1 /408- Bedevî 
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arada ve sonunda sonsuz cisimler bir arada bulunmuş olacaktır. Bunlar 
imkânsızdır. Bunun için zaman mevcut değildir225.

b) Zamanın sadece zihnî bir varlık olduğunu ileri sürenler: Zaman 
hareket edenin kestiği mesafenin iki ucundan birine yaklaşması veya 
uzaklaşması oranında zihinde meydana gelen bir tasavvurdur. Zihin 
dışında mevcut değildir; zira dLşarda ikisini (iki ucu olarak) birbirine 
ulaştıran bir aracı var değildir. İnsan zihni cismin bir uçta bulunuşu 
ile diğer ucdaki bulunuşunu bir araya getirip algılıyor ki, bu hareketin 
değerlendirilmesi ancak zihin tarafından meydana getirilen bir imgedir 
dışarda var değildir226.

c) Zamanın ezelî ve zorunlu olduğunu ileri sürenler diyorlar ki, 
zaman inkâr edildiğinde (kaldırıldığında.) ya bir şeyden önce veya 
sonra kaldırılır; her iki durumda da onun varlığı isbatlanmış olur; 
zira bu gibi durumda öncelik ve sonralık zamandan başka bir şey de
ğildir. Öyle ise zamanın varlığı zorunlu (vacibul vücud) dur. Varlığı kal- 
dırılamıyan araz (ilinti) olamaz, o ancak cevher (öz) olmuş olur. Böyle 
varlık ezelî bir varlıktır. Hareketle ilgisi yoktur, hareket olmasa da o, 
gene vardır. İşte buna (dehr) süre demelidir. Zaman ise hareketle bu
lunup onu ölçebilir227.

d) İbn Sina yukarda geçen üç gurup fikri beğenmemektedir. Bu 
kısımda kendi fikrini nasıl açıkladığını görelim.

c) Zamanın mahiyeti:
Aynı istikamette hareket eden iki cismi alalım diyor, İbn Sina, 

biz buna A --------------------------B mesafesi diyelim.
a) Hızı aynı olan iki cisim harekete beraber başlamışlarsa bu 

mesafeyi beraber bitirmiş olurlar228.
b) Biri önce başlamış ve beraber durmuşlarsa, önceki mesafeyi 

bitirmiş, sonraki henüz bitirememiştir.
c) Hızlan değişik iki cisim beraber başlasalar ve beraber dur-

salar, aldıkları mesafe değişik olduğundan229, hızlısı mesafeyi bitir
miş, yavaşlısı bitirememiştir.

d) Hızlan değişik iki cisim aynı mesafeyi almak için beraber 
harekete başlasalar biri mesafeyi bitirdiği halde öteki bitirememiş
tir230.

225 Şifa 1 /69 Tahran baskısı.
226 ibn Sina, Şifa 1 /69-70, Tahran baskısı.
227 İbn Sina, Şifa 1 /70, Tahran baskısı.
228 İbni Sina, Necat 115; Fahrettin el-Razı, el-Meşrikıyye 1 /654.
229 İbni Sina, Şifa 1 /72, Tahran baskısı.
230 ibni Sina, Şifa 1 /72, Tahran baskısı.



Bütün bu durumlardan İbn Sina’nın çıkardığı sonuç şudur. Aynı 
mesafeyi baştan sona kadar aynı hızla katetme veya aynı yavaşlıkla alma 
imkânı (oram) vardır. Daha büyük mesafeyi daha çok veya az süratle 
alma imkânı (oranı) değişmiyeceğine göre, hareket ve hıza göre başlan
gıç noktası A ile bitim noktası B arasında belli bir imkân (oran) ol
duğunun ispatı yapılmış olur.

Aynı A B mesafesinin yarısını aynı hız veya süratle oranlıyacak 
olursak, aynı mesafenin başı ile yarısı arasında bir imkân (oran) elde 
edilmiş olur. O zaman, önceki imkân yarıya düşmüş ve yarıda eşitlen
miş oldukları gibi, her biri farz edilen imkânın yarısı olmuş ve farz edi
len imkân bölümlenmiş olur. Bölümlenen her şey bir türlü miktar veya 
miktarlı (miktar sahibi) olduğundan, bu imkân da miktarsız olamaz. 
Bu miktar mesafenin miktarı (ölçü) değildir. Çünkü hareket eden ci
simler mesafenin miktarında birleştikleri halde, bu imkânın miktarında 
değişirler, zira süratlinin yarım saatte aldığını yavaş olan bir saatte 
alır. Bu miktar J^areket eden cismin miktarı da değildir. Cismin miktarı 
olmuş olsa, miktarın artması ile cismin büyümesi gerekir. Hızh olan 
daha büyük olmuş olur231. Bu miktar aynı zamanda, hareketin de, hız
lılık ve yavaşlılığm da miktarı değildir. Zira mesafenin baştan sona 
kadar hareket, hızlılık ve yavaşlılık bakımından mesafenin yarısına 
kadar olan harekete eşit olduğu halde, miktarda eşit değildirler. Hareket 
eden cisimler, bazan mesafenin miktarında değiştikleri halde, bu imkâ
nın miktarında birleşebilirler232. Meselâ bir saatte süratli on kilometre 
alırsa yavaş olan bir kilometre alır, hareketin bu miktarı hızlılık ve 
yavaşhhktan başka bir şeydir233. Böylece önceki ve sonraki arasında 
hareketlerin vuku bulma imkânına ait miktarın varlığı ortaya konmuş 
oluyor. Öyle ki, bu vuku buluş, cismin, mesafenin ve özellikle hareketin 
miktarı olmayan belli mesafeler gerektirir. Bu miktar kendi kendine 
durabilen bir şey değildir. O zail olup gitmektedir. Böyle yok olup gi
den ancak bir yerde var olabilir. Bu miktarın, o yerin kendisi olması im
kânsızdır, çünkü miktarın artmasıyla yerin büyümesi gerekir. Bu miktar, 
yerde (konu, mevzuu) bulunan bir durumluluktur (heyet). Bu durum-

231 Fahreddin Razi buna itiraz eder. Bu miktarın yavaşlıdan çok hızlıda bulundu
ğu doğru değil ki, hızlının daha büyük olmasını gerektirsin. Oysa bu miktar hızlıda daha 
azdır. Çünkü o aynı mesafeyi daha az zamanda kesmektedir. Buna göre, bu miktar maddeye 
ait olsa, miktarın artmasıyla maddenin artması gerekir ve daha az süratli olan da daha 
çok miktar bulunacağından daha yavaş olan daha çok büyüyecekti demek gerekirdi. Meba- 
his Meşrikiye 1 /656.

232 îbn Sina, Şifa 1 /72; Necat, 116; H. Z. Ü., İslâm Felsefesi Tarihi 227.
233 Fahreddin Razi, Mebahis Meşrikiye 1 /656.



luluk beyazlılık gibi yerde sabit değildir. O sabit olmayan, akıp giden 
bir durumdur, değişmez olmayan, yeniden var olan bir imkândır. Bu ise 
arada mesafe bulunan bir yerden diğerine geçen harekete aittir ki, 
ikisi bir anda beraber bulunmayan, öncesi ve sonrası olan hareketin 
miktarı (ölçüsü) olan zaman budur234. Ye bu miktar zamanın mahiye
tidir.

d) Zamanın oluşumu
Zamanın müstakil kendi kendini tutabilecek bir özü (zatı) yok

tur. O, var olup yok olmaktadır. İbn Sina buna “Hadis Fasıd” 235 tabi
rini kullanır. Bundan dolayı bağlıdır. Maddeye bağlı ve maddi şeyde 
var ise de, bu doğrudan doğruya değil, hareketin aracılığıyla maddede 
vardır. Eğer hareket olmazsa ve değişme, değişiklik bulunmazsa, za
man da yoktur236. Zamanın mahiyeti hareketin Ölçüsü, onun miktarı 
ve daha doğrusu onun niceliği (kemiyeti) olmasıdır237. Bu ister istemez 
öncelik ve sonrahğı içermektedir. Öyleyse öncelik ve sonralık olmayan 
yerde zaman kavramı olamaz.Çünkü olma ve oluşma olmadan, öncelik 
ve sonralık vücut bulamadığından, hareket ve dolayısıyla zaman da 
meydana gelmez238. Bu şu demektir ki, zaman özü bakımından öncelik 
ve sonralık ile ilgilidir. O, kendiliğinden Öncelik ve sonralığa ayrılır 
ve bu öncelik ve sonralıkla ilgisi özünün gereğidir239. Fakat zamanın 
önceliği ve sonralığı, yani öncelik ve sonralıkla ilgisi beraber bulunmaz. 
Önce olma bakımından öncelik, yok olur ve peşinden sonra olma ba
kımından, sonralık vücut bulur. İşte bu, zamanın oluşmasıdır. Ve 
bundan ötürü zaman yenileşen, her an yeniden olan şeyle beraber var
dır, bu yenileşme devam ettikçe zaman vardır, yenileşme yoksa zaman 
da yoktur240.

Elimizde bir hareket ve bir de hareketin katettiği, aldığı mesafe 
var. Bunlar nicelikli olduklarından bölümlenebilirler. Bölümlerinin 
kendileri ile olan ilgisine gelince, bu ilgi her birinde başka başkadır. 
Her birinin bölümlerini kendi mahiyetine ve varlığına göre düşünecek 
olursak, bu bölümlerin kendi aralarında bir dizisi ve düzeni olduğu an
laşılır. Meselâ, mesafenin bölümleri önce ve sonra olarak dizilse, her

234 îbn Sina, Şifa 1 /72; Necat 116; Fahreddin Razi, aynı eser 1 /654-5; Uyunu’l- 
Hikme, Hilmi Ziya Ülken 22-23.

235 İbn Sina, Şifa 1 /74.
236 îbn Sina, Şifa 1 /74.
237 İbn Sina, îşarat 3 /505.
238 İbn Sina, Şifa 1 /74.
239 İbn Sina, Şifa 1 /73, 74.
240 İbn Sina, Şifa 1 /74.



biri yan yana ve beraber aynı anda bulunurlar. Oysa hareketin bölüm
lerini öncelik ve sonralık olarak düşündüğümüzde, bu bölümlerin hiç 
biri diğeri ile beraber aynı anda bulunmaz241. Mesafe ile hareket ara
sında en büyük fark, işte mesafede önceki ile sonraki beraber bulun
duğu halde, harekette önceki ile sonrakinin beraber bulunmamasdır242. 
Zamanın bölümleri olan öncelik ve sonralık zihnî kavramlardır, bundan 
dolayı, dışarda beraber bulunmasalar da, zihinde beraber bulunabilir
ler243. Zaten zihin ikisini birden kavramamış olsa, birbirine göre Öncelik 
ve sonralık olan ve zihin dışında bulunmayan bu öncelik ve sonra- 
lık ilgisi (münasebeti) ortaya konamazdı. İkinci fark şudur: Ha
rekette önceki önce ve sonraki sonradır, hiç bir zaman önceki sonra ve 
sonraki önce olamaz. Mesafede ise önceki bölüm sonra ve sonraki 
önce olabilir244.

Hareketteki öncelik ve sonralık, mesafedeki öncelik ve sonralık- 
tan dolayı olmadığından, bu öncelik ve sonralık hareket ile hesap edi
lip sayılmaktadır. Böyle olmakla beraber, hareketin mesafeden önce 
ve sonra bulunması bakımından bir sayısı ve mesafenin miktarına kar
şılık kendisinin de bir m iktan vardır. Zaman denilen nesne de işte hare
ketin bu sayısı veya miktarından ibarettir. Zaman, zaman yönünden 
değil, mesafe yönünden önceye ve sonraya ayrılan hareketin sayısı
dır245.

e) Varlıkçılık yönünden zaman ve cüzleri
Zamanın önce ve sonraya bölümlenmesi ile geçmiş ve gelecek 

zaman meydana gelecektir. Zamanın Önceki bölümü geçmiş ve sonraki 
bölümü gelecektir. Zamanın önceliği ve sonralığı beraber bulunmadığı 
gibi, geçmiş ve gelecek te beraber bulunmaz, önceliğin ve sonralığm, 
diğer deyimle, geçmişin ve geleceğin beraber bulunmamasının nedeni 
nedir? Buna cevap vermeğe çalışalım.

a) Dış dünyada var olmadıklarından zihin onları ancak şekilde 
kabullenmiştir.

b) Zaman kendi kendini tutan bir öz (zat) olmadığından başka
sına bağlıdır.

c) Başkasına bağlı olan zamanın sabit, kararlı, bir niteliği yoktur, 
akıp gitmekte, daha doğrusu, yuvarlanıp durmaktadır.

241 F. C., The problem of Time in Ancient Philosophy 40.
242 îbn Sina, Şifa 1 (12.
243 Tusî, Şerh îşarat, 3/501, îst. Baskısı.
244 İbn Sina, Şifa 1/73.
245 İbn Sina, Şifa 1 /73.



d) Zaman bu akış içinde var olup yok olmaktadır. Yani önceki 
varlığı yok olup, onun yerine sonraki varlığı geçmektedir. Varlığı 
yokluğunu kovalamaktadır.

e) Bununla beraber varlığı ile yokluğu arasında başka bir zaman 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı bitişiktir (muttasıl).

f) Zaman, nitelik bakımından bitişik olduğu halde, geçmiş ve gele
cek bölümlerini birbirinden ayıran (an) vardır.

Günlük hayatımızda ve ifadelerimizde, dil öğretimi yapan dil 
bilgilerinde bile zaman üçe ayrılır: Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. 
Ama metafizik ve varlıkçılık (ontology) bakımmdan yukarda da işaret 
edildiği gibi, zaman geçmişe ve geleceğe ayrılmıştır. Şimdiki zaman 
diye bir şeyden bahsedilmemektedir. Şimdiki zaman yerine “an” sözü 
geçmektedir. Fakat bu an var değildir, var olsa bile zaman değildir. 
Bunun için zamanın bölümü olmamaktadır.

An, geometrik nokta gibi bir şeydir. An geçmiş ile geleceğin kesiş
tiği noktadır. Bitişik olan zamanı geçmişe ve geleceğe ayıran ayırıcı 
kurgul (vehmi) bir varlıktır, gerçekte yoktur. Eğer gerçekte olmuş 
olsa, zamanın bitişik olmasına engel olur, çünkü geçmiş ile gelceğİn 
arasına girer. Kurgunun (vehim) algıladığı bir doğrultuda uzantıyı 
bölen bir nesnedir. Bir doğrultu uzantısını bölmen (fasıl) olarak bilfiil 
mevcut olmuş olsa, sonsuz bölmenlerin bulunmasını gerektirir. Oysa 
zamanın bitişikliğini (ittisal) kesmek imkânsızdır246.

Bundan dolayı "an” bölmen değil ulaştırman (ulaştırıcı, vasıl), 
olarak kabul edilmelidir. Zira zamana göre "an” , bilfiil değil, fiilileşmeye 
yakın bilkuvve mevcut olabilir ki, bu da zamanın sürekli olarak an’da 
bulunmasına elverişli olduğunu farzetmekle olur247.

Açıkladığımız bu zaman bize gene de kapalı geliyor. Bu fiziksel 
zaman artık hareketin sayımından başka bir şey olmadığına göre, han
gi hareketin sayısının zaman olmuş olduğu belirtilmiş değildir. Elbetteki 
her hareket eden cismin hareketi zaman sayılamayacaksa da, zamanı 
onun hareketine göre ölçmek mümkündür. Var olup yok olarak akıp 
gitmekte olan bu zamanı meydana getiren, durmadan hareket edene 
ihtiyaç vardır. Hareket sürekli ve bitişik (muttasıl) olduğu için zaman da 
süreklidir. Fakat, insan zihni böyle sürekli olan bir şeye bir başlangıç 
ve son bulmak zorundadır. Bu zorunluluk doğrusal bir uzam içinde 
daha kesin olarak belirmektedir. Hareketin ve dolayısıyla onun sayısı

246 İbn Sina, Şifa 1 /74.
247 İbn Sina, Şifa 1 /75.



olan zamanın başlangıç ve sonuna dair bir sorunu yörüngesel, dairesel 
bir hareketin sayısı diyerek cevaplamışlardır. Böylece bir çember veya 
yörüngede hareket eden cismin hareketinin sayısı zaman olmuş olacaktır. 
Konumuz sorunun derinliğine ele alınmasına elverişli olmamakla bera
ber, yaratmayı yakından ilgilendiren zaman hakkında belirli bir anlam 
ve kavram elde edip diğer sorunları bağlıyabilmek için biraz daha açık
lamaya devam edelim. Friedrich Kümmel’in “zaman kavramının son 
ve yegane tek tanımının imkânsızlığından”248 bahsetmesi bu hususta 
herhangi bir tanıma kesinlikle dayanılamıyacağma işarettir. Biz, insanın 
zihnine hâkim olan ve onun bütün hayatında bir ölçü olarak kabul 
edilen ve bütün hareketleri ona göre ölçtüğü bir zaman kavramı vardır. 
Bu, duvar saati ile birimleri belirtilen yıldız zamanıdır. Bu yıldız za
manı yerin dönmesinden meydana gelir. Eskilerin felek zamanı dedik
leri bu zaman olmalıdır. Biz hangi zaman ve neyin zamanı dersek diye
lim, mutlaka o şeylerin zamanlarım ve daha doğrusu hareketlerini bu 
zamana göre değerlendiririz. Yerin, yörüngesinde hareket etmesini 
İbn Sina’nın yukarda açıkladığımız zaman anlayışına uygulamak çok 
kolaydır. Yer küresi hareket ederken her bir noktası yörüngeye değ
mektedir. Hem öyle değmektedir ki, bir noktasından sonra peşindeki 
gelmekte ve iki noktası birden yörüngeye değmemektedir. Böylece ha
reket eden yer küresinin her bir noktasının yörüngeye değişi hareketin 
sayı birimi kabul edilir.

Bu suretle hareket sayılmış olur ve hareketin sayımı zaman oldu
ğuna göre yer küresinin her bir noktasının yörüngeye değişi zamanın 
kendisi olduğu gibi, hem de birimi olur. İbn Sina’ca zamanın sadece 
geçmiş ve geleceğe ayrılmasına ve an’ın yokluğuna da uygun gelmekte
dir. Zira hareket eden yer küresinin değiş noktası geçmiş, ve değecek 
noktası gelecek zamandır. İnsanın akima, iyi ama üzerinde bulunduğu 
nokta işte an değil midir diye bir soru gelmektedir. Bunu İbn Sina’ya 
göre cevaplandıralım ve sonra kendi fikrimizi söyleyelim. İbn Sina’nın 
şöyle demesi gerekir: Yer küresi üzerinde bitişik iki nokta alalım. 
Bunlardan önceki değmekte öteki değecek olan olsun. Birinciden İkin
ciye geçerken arada bir boşluk veya başka bir nokta var mıdır? Hare
ket, o boşluğu veya aradaki o noktayı geçerken bir duraklama yapsın ve 
o, an sayılmış olsun. Eğer arada noktanın varlığı kabul edilecek olursa, 
Zenon’un sonsuzluğa giden noktasını kabul etmek demek olur ki, bu 
zamanda hareketin olmaması gerekir. Şöyle bir itiraz daha yapabiliriz. 
Niçin iki nokta aldık, üç nokta alırız; birinin hareket üzerinden geçmiş
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olsun, o geçmiş zamandır, diğerinin üzerinden geçecek olsun, o gelecek 
zamandır ve birinin üzerinde de henüz bulunmaktadır ki, o da şimdiki 
zamandır. İbn Sina diyecek ki, üzerinde bulunma ve durma diye bir 
nokta yoktur. Çünkü o vakit hareket ve dolayısiyle zaman durmuş olur. 
Her bir nokta pastırmacının pastırmayı kesen otomatik bıçağı gibi kes
mektedir. Her nokta bu bıçak gibi kesip yol almaktadır. Bıçağın ayırdığı 
önceki dilimin son tarafındaki kesiti ve sonraki diliminin ön tarafındaki 
kesiti an’dır. Bu kesitlerin müstakil bir varlıkları yoktur. Önceki par
çanın soldaki kesiti, parçanın kendisine aittir, sonraki parçanın sağ
daki kesiti de gene parçanın kendine aittir. Böylece an bölmendir, 
fakat var değildir ve zaman da değildir. Yer küresinin değen -noktası 
bıçak gibi kesip geçen bir noktadır. Bundan dolayı büyüklüğü yoktur. 
Zaman kesintiye uğramadan bir biri ardından sıra ile (succession) 
birbirini kovalayacak bir şekilde sürekli oluşma, var olup yok olma 
halindedir.

İbn Sina’nın bu fikri, onun anlattığı zamanı inkâr edenlerin anlayı
şına uygun düşmektedir. Friedrich Kiimmel aynı noktadan hareket 
ederek, zamanın geçmiş ve gelecek bir arada, bir bütün olarak buluna- 
mıyacağmı, fakat ikisini birbirinden ayıran an’m bulunacağını şöyle 
ifade eder: “yakın gelecek” olmuş olan o zaman şimdi “an” dır ve he
men “geçmiş” olacaktır249.

İbn Sina’nın F. Kümmel’e cevap sayılacak istidlalini açıklamış bu
lunuyoruz. Fakat zamanı inkâr edenlerin dayanağı şu id i: Geçmiş var 
değil, gelecek te var değil, ikisi arasında bulunan an da zaman olmayın
ca zaman yok demektir. İbn Sina’ya göre geçmiş ile gelecek beraber bu
lunmaz, ama bulunan nedir? Onu açıklamaz, çünkü geçmiş bulunur
sa henüz geçmemiş demektir, gelecek bulunursa artık gelecek değildir. 
Açıklamadığı halde zamanın inkârına varmış, veya farkına varmadan 
sürüklenmiş olmuyor mu? Buna İbn Sina adına iki cevap vere
ceğiz.

1) Geçmiş ile gelecek beraber bulunmaz demek, ikisi de aynı anda 
yok demek değildir. Sıra ile mütevali surette biri yok olurken öteki var 
olmaktadır, biri yokken öteki vardır.

2) İbn Sina şüphesiz bu zorluğun farkına varmış ve yakın geçmiş 
diye bir şeyden bahsetmiştir. Bunu kendimizi duyduğumuz vakit
teki zamanın yakın geçmişe ait olduğunu kabul etmiş olmakla açık
lar.
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Biz gene yer küresinin yörünge üzerindeki noktalarına dönelim. 
Önemli olan zamanın bu iki nokta üzerinde var olurken yok olmakta 
ve yok olurken var olmakta olduğu şeklinde açıklanması şu demektir: 
Biz iki noktayı duyuyoruz, hissediyoruz. Bunlara İbn Sina iki demek
tedir250. Buradaki an yukarda geometrik nokta olarak anlatılan an de
ğil, yaşanılan, duyulan, şuura mal olan zamanın parçası olarak anlaşıl
malıdır. İbn Sina bu iki an’ı (biri geçecek diğeri gelecek )anlatırken gene 
de zamanı geçmiş ve gelecek olarak sadece iki parçaya bölmekte İsrar 
ettiği görülür. Bunun için, birine yakın geçmiş, diğerine yakın gelecek251 
der. Onun bu yakın geçmişi an olarak ifadesi günümüzün “zaman” 
incelemelerinde “specious present”252 olarak geçmektedir. Bu noktada 
İbn Sina’yı psikolojik yönden şöyle açıklamak mümkündür: Susamış 
adam bir bardak soğuk suyu boğazına dikip midesine indiriyor, diye
lim. Su ağızdan içeri girince yakın gelecekte artık vuku bulacak olayın 
ne olacağını hissetmiş, duymuş durumda onu sezinlemiş ve ona hazır
lanmıştır. Suyu mideye indirince, midede onun bütün soğukluğunu 
büsbütün duyup oh çekmiştir. Suyun böyle mideye yerleşmesi ve bütün 
ağırlığının orada duyulması vuku bulmuştur. İşte bu “geçmiş” olmuştur. 
Bunu ruhun şuur haline benzettiğimiz zaman, durum aynıdır. İkinci 
noktanın ne olacağını algılar gibi oluyor, çünkü daha algılamadan oluş 
halindedir, onu tamamen algıladığım zaman, o artık vuku bulmuştur, 
olmuştur, bu olmuşluk “geçmiş” , mazi demektir. Tam algılama du
rumu pek yakın geçmişi, hatta İbn Sina bunu “andan daha yakın” 2S3, 
tabiri ile ifade eder. Özetliyecek olursak, algılamakta olduğumuz şey 
henüz gelecektir, onu algıladığımızda, kavradığımızda geçmiş olmuş
tur. Yuvarlanan taş düzlüğe varıp durmuş ve yerleşmiştir, yuvarlanır
ken gelecek, düzlükte durunca yuvarlanması geçmiş olmuştur. Algıla
dığımız nesneler böylece şuurumuza doğru yuvarlanmaktadırlar. Şuu
rumuza girdikleri anda durmuş ve orada yerleşmiş, oturmuşlardır. Şuur
da yerleşmeleri geçmişe intikal etmiştir, fakat bunları yaşamakta ve 
bizzat kendilerini duymaktayız. Çünkü onlar yakın geçmiştedirler254. 
Araya başka algılar girip, onları silip ve sonra ikinci defa yaşantı haline 
getirilip duyulmaları uzak geçmişi yaşama ve anma olacaktır. Geçmiş 
durgun ve hareketsizdir, bunun için ölçülemez. Burada varılan sonuç

250 İbn Sina, Şifa 1/81.
251 îbn Sina, Şifa 1 /81.
252 C. W. K. Mundle, Mind Vol, 63 P. 45, 47 1954.
253 İbn Sina, Şifa 1 /81.
254 F. K. Bu, sadece geçmiş sayılmaz bir dereceye kadar şimdiki zaman sayılır, der.
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şu olmuş oluyor. Zaman geçmiş ve gelecekten ibarettir. Bu İkisinin ara
sım ayıran fakat var olmayanın bir ayırımıdır, an zamanın, zaman da 
hareketin birimi ve sayısıdır. Bu hareket de sürekli oluşma halindedir. 
İnsan bu oluşmayı algılar ve böylece zaman şuuru doğar. Zaman say
madan ibaret olunca, saymayı yapacak olan ruhtur (zihin). Böylece za
man zihnin bir algısı veya duyunun bir verisidir. Bu sayma bakımından 
zamanın oluşmasını bir daha açıklıyalım. Yer küresinin yörüngeye 
değecek noktaları, farzedelim, bir milyondur; yer hareket ederken biz en 
hassas aletle gözetleyelim. Yörüngeye değen noktaları sayalım. Ve değin
ce bir diyelim. Bir, iki diye böylece sayacağımız geçmiştir, henüz değme
den önce olan noktalar “gelecek” tir. Bu bakımdan da zaman arasında 
şimdiki zaman diye bir şey koymak metafizikçe zor görülmektedir.

f )  Zamanın süresi veya devamlılığı

Şimdiye kadar söylediklerimiz zamanın var olurken yok olmak
ta ve yok olurken var olmakta, yani tevali eden (succession) bir silsile 
takip ettiğine göredir. Bir de zamanın uzaması veya süresi (duration) 
meselesi vardır. Bunun bayraktarlığını Bergson yapmıştır. Şimdi buna 
kısaca göz atmamız ve sonra da soyut (mutlak) zamandan bahsetme
mizin konumuza daha açıklık kazandıracağı kanısındayız.

Zamanda süreyi kavramak ve açıklamak da zordur. Asıl zorluğu, 
hareketin sayımı sayılan ve devamlı olarak birbirini takip eden var olup 
yok olan zamanın nasıl süre ile niteleneceği sorunu, aralarının nasıl 
bulunup zamanm hem süresi ve hem de iki cüzü bir arada bulunmadan 
biri var olunca diğerinin yok olması ve böyle zincirleme birinin diğerini 
kovalaması ortaya çıkarmaktadır. Meseleyi şöyle ortaya koyalım; 
şimdiye kadar gördüğümüz zamanm tanımında onun bir parçası 
geçmişe geçer ve yok olur, gelecekteki parçası var olur ve geçmişe 
geçenin yerini alır. Şüphesiz bu geçmişe geçip yok olmuş olan ile 
onun yerine geçip var olan arasında özdeşlik olamaz, yani ikisi aynı 
şey değildir. İkisi aynı olsa iki olmaz bir olur. Bu özdeşlik kanununa 
aykırıdır. Bu durumda zamanda süre (duration)nin bulunması demek 
ne demeye gelecektir? Bu iki zaman parçası arasında ortak bir niteliğin 
bulunup, her ne kadar bir önceki yok oluyorsa da, onun geri kalan 
bir niteliği kendinden sonra olan parçaya mı geçiyor? O zaman bu 
niteliği belirtmek ve ortaya koymak gerekir. Yoksa bir parçanın var
lığını, yani bir süre (müddet) onu yok olmaktan alıkoyup hayatını 
uzatmak olarak mı anlaşılacak? Bu durumda ise, bunu yapmanın 
olurluluğunu bir tarafa bırakalım, zamanın daima değişmesi, akışı 
durdurulmuş olmayacak mı?



Birinci soru üzerinde durulduğuna rastlamadık, fakat bu İkincisi 
üzerinde yoğun tartışma olmaktadır.

Bu ikisine birden şöyle cevap vermeye çalışacağız. Nitekim sayımı 
olan zamanın duyumu veya ruh algısı veya verisi olduğunu söylemiştik, 
îlerde göreceğimiz gibi ruh yoksa, sayan yoksa zaman da yoktur. Bu 
durumda zaman ruha bağlı olup onun algısına uyacaktır. Burada şöyle 
bir noktaya değinmek istiyoruz. Zaman duyulmaz, şuurla hissedilmez, 
fakat zihinde, akılla kavranılır ve anlaşılır. Biz zamanı duymayız, 
zamanın içinde olanı duyarız; buna göre “zamanı duyma” sözü mecaz 
anlamına alınmazsa yanlış terim olduğuna hükmedilecektir. Çünkü 
neşeli anların çabuk geçmesi ve üzüntülü anların yavaş geçmesi zama
nın zatından dolayı değildir. Üzüntü ve neşeyi duyarız, zamanı duyma
yız, zira üzüntü ve neşe zaman değildir. Zamanın, sayısı olduğu hareket 
esnasında vuku bulan başka bir olay bizi etkileyerek neşeli veya üzün
tülü yapar. Bütün duyduklarımızı ve hissettiklerimizi buna uygula
manın mümkün olduğuna kaniyiz. Hareket fizikî bir olaydır, zaman bu 
hareketin sayısı olarak zihnî bir kavramdır. Zamanın duyumla ilgili
liğini şöyle anlamaktayız. Fizikî hareket esnasında olan başka bir olayı 
duyuyorum ve bunun fizikî hareketin hangi sayısında vuku bulduğunu 
tesbit ederek o sayı -k i o zamandır- ile bu olay arasında bir münasebet 
kuruyorum. Daha açıkça ifade etmeye çalışırsak, duvarda duran ve 
saniyeleri tik tak olarak sayan saatin sarkacı bana zamanı hissettir
miyor, onun vuruşu ile zamanı duymuyorum, fakat anlıyorum. Benim 
şuuruma değen sarkacın hareketi255 veya sesidir. Benim zamanı duy
mam için, meselâ burada zamanın sesi olması gerekir ki, o zaman ben 
zamanı duydum diyeyim.

Şimdi zamanın süresine gelelim. Bu duruma göre süre zamamn 
bir niteliği değildir. Süre insanın duyduğu bir nesnenin ne kadar ha
reket sayısı müddetince devam edeceğidir. Buradaki süre insanın duygu
sunun niteliğidir. Bergson’un da belirttiği gibi256 insanda vuku bulan bu 
iç duygu hareketinin sayısı ancak zaman olarak değerlendirilebilir.

Neşeli anların çabuk ve üzüntülü anların yavaş geçmesinde mey
dana gelecek kısa ve uzun süre zamanın niteliği olsaydı, bir anda hem 
neşeli insan ve hem de üzüntülü insan bulunacağından, zamanın bir 
anda hem kısa ve hem uzun süreli olması gerekirdi veya bütün insan
ların aynı anda üzüntülü veya neşeli olmaları gerekirdi.

255 Hareketin algılanmasının zaman olmadığına bk. Aristo, Meta. 1020 a 7-14.
256 H. Bergson, Duration and Simultaneity 44, 45, N, Y. 1965.



Bundan dolayı, zamanın içinde olan olaylarla duygulanan insanın 
duygusunun devam etmesini, yani süresini zamana nitelik yapanlar 
“geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin beraber bulunabileceğini” ileri 
sürme hatasını işlemişlerdir. İfadeleri, aynı anda var olmamışlarsa da 
(geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kasdediyorlar) beraber bulunurlar, 
dır257. Üç şeyi bir arada kavramanın imkânından bahsetmek olabilir, 
ama üç değişik şeyi bir arada duymak her halde anlaşılması güç olsa 
gerektir. Özetliyecek olursak, süre insanın duygusunun sıfatıdır, za
manla ilgisi ancak ölçülmesi bakımındandır. Süreyi zamanın sıfatı 
yapıp, onu tevalilik (succession) sıfatıyla bağdaştırmağa çalışmakta 
yapılan çalışmaların değeri yanında belirli bir sonuca varıldığına, rast
lamadık. İnsanın duygusunun sıfatı olan süre neşeli ve üzüntülü anlara 
göre değiştiği halde, hareketin sayımı olan zaman her ikisini de ölçmek
te ve kendisi onlara göre değişmem ektedir258. Sayanı olmayınca (nefs ol
madıkça) zamanın olması imkânsızdır. Ancak zamanı meydana getiren 
nefs olmadan da zaman mevcut olur.

Yahya b. Adiy bunu şöyle açıklar259. Çünkü zaman hareketin 
sayısıdır. Bu sayılan sayı değil, sayılan şeydir; sayan nefstir ve bu say
ma izafi bir nesnedir. Eğer (düşünen) akıl anlamında nefs olmazsa, 
hareket olmaz, zira, kendi hareket eden ve başkasını hareket ettiren 
nefstir, zaman hareketin eseri olduğundan, hareket olmayınca da za
man olmaz, nefs olmayınca hiç bir hareket olmaz260.

İbn Sina, zamanın varlığı meselesi üzerinde durmamaktadır. Ne- 
cat’ta, hareketsiz zaman kavranılmaz, mağara adamları hikâyesinde 
denildiği gibi hareket hissedilmeyince, zaman da hissedilmez261 demek
te, fakat Şifa’da bu fikri adlarım anmadığı, başkalarına yükleye

257 F. Kümmel, The Voiccs of time 35, 36.
258 İnsanın neşeli anlarının çabuk geçmesinin ruhî sebebini şöyle açıklayabileceğiz. 

Neşe, insanın hoşuna giden sevdiği ve duygularına uygun olan bir olay demektir. İnsan 
varlığı böyle tatlı bir olayla karşılaşınca ona bütün duygu kapılarını açar ve onun verdiği 
zevk içinde şuursuz, yani kendini unutur hale gelir, zamanın akışının farkına varmaz; oysa 
üzüntülü bir olay karşısında olan insan o olaya karşı direnir ve bütün duygularını tetikte 
durmak üzere yardıma çağırır ve bu durum devam ettiği müddetçe her anı şuurlu ve uyanık 
geçirdiği için her anı duyar ve böylecc zamanın uzadığını sanar. Buradaki direnmenin süresi 
şimdiki zamanda olmuş, geçmişe ve geleceğe intikal edecek derecede genişlemiş değildir.Şim- 
di olan, şuurlu olarak geçmişe intikal etmiş ve hâla anda da devam etmektedir, şiddetinden 
dolayı pek yakm bir gelecekte kesileceğine dair bir belirti olmadığı için ayrıca yakın gele
cek de ona nasıl dayanacağım düşünmektedir. Sürenin üç zamanı içermesinin böyle ol
ması daha yakın gözüküyor.

259 Aristo, El-Tabiat, Yahya b. Adiy Şerhi 473, Bedevi Neşri (223 b, 23-28).
260 Aristo, El-Tabiat, Y. b. A. Şerhi 475, Bedevi Neşri.
261 İbn Sina, Necat 116.



rek262 anlatmaktaki maksadından, bu fikri benimsemediğini anlıyo
ruz. Aristo’nun “nefs” sözünün kâinatı hareket ettiren nefs olduğunu, 
yoksa insanın ruhu olmadığını, Yahya’nın açıklamasından anlamak 
mümkün ise de, İbn Sina ona de değinmemiştir. Her halde bu yolun 
zamanın ezeliliğine elverişli olmadığını, kendi prensibine aykırı düşe
ceğini görmüş ve ondan sakmmıştır. Oysa kendisi bir çok defa zamanın 
izafi olduğunu ve sayan olmayınca olmayacağım anlatmıştır. Bütün 
bunların, zamanın zihin dışında bir varlığı olmadığını göstermesi de
mektir. Bu böyle olunca zamanın ezelîliği kendisi ile ispatlanamaz, an
cak izafe edildiği varlıkların ezelîlikleriyle ezeli olabilir. Ama İbn Sina, 
zamana dayanarak, onun ezeliliğini ortaya koymaya çalışmaktadır. 
Onun bu ezelîliği, Newton’un ortaya attığı ileri sürülen soyut (mutlak) 
zaman fikrine uygun gelmektedir.

g) Zamanm Soyutluluğu
Newton, soyut zaman ile süre’yi aym saymaktadır. Ona göre, so

yut, gerçek, matematiksel, kendi ne ise o olan, dış şeylerle ilgililiği bu
lunmayan zamana süre de denilebilir. İzafî, açık, her kesin kavradığı 
zaman ise hareket vasıtasiyle ölçülebilen dışsal ve hissedilen, genel ola
rak saat, gün, ay, ve yıl olarak gerçek zamanm yerinde kullanılır263.

Soyut zaman ile sürenin aynı olup olmadığına değinmeden, süre 
ye (duration) bir göz atalım. Her ne kadar işaret eden varsa da, açıkça 
belirtilmesine rastlamadığımız iki türlü sürenin olduğunu söyliyeceğiz. 
Biri ruhsal (psychological)264, diğeri soyuttur. Ruhsal bir olayın süre
sini ölçmek için hareketin sayımı sayılan ve birimi an olan zamana göre 
işlem yapılır ve ruhsal olayın geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandaki 
anlara göre süresi belirtilir. Bu süre, olayın insan üzerindeki tesirine 
göre değişir. İnsanın yaşadığı ve duyduğu, bu süredir. Yukarda bundan 
bahsetmiştik. Daha doğrusu, olayların ruh üzerindeki yansımalarının 
devamıdır. Bir olayın yansıması sona erince, onun süresi de sona erer 
ve onun yerine başka bir olay geçer. Fakat soyut zamanm süresi ölçül
mez, dışsal nesnelerle ilgisi olmadığından hareketle de ilgisi yok ve bu 
bakımdan ölçüye girmez. Bergson buna şunu ekliyor, şuurumuza aldı
ğımız şeyleri, böyle sürüp duran bir zamana göre değerlendiririz265.

262 İbn Sina, Şifa 1 /70.
263 Cornelius Benjamin,TheVoices of time 18; İsaac Newton, Problcms of Space and 

Time 81.
264 A. E. Taylor, Elements of Metaphysics’de: ruhsal deneyin, sürenin parçası veya 

yakın geçmişi olduğu hayli açıklanmıştır, der, 243 N. Y.
265 Bergson, Duration and Simultaneity, 49, N. Y. 1965.



O ezelî ve ezeliye eşittir266. Böylece iki zaman fikri ileri sürülmüş olu
yor. Biri soyut zaman, diğeri mekânlaşmış (spatialized) zaman267. Belli 
ki, bu mekânlaşmış zaman hareketin sayısı olan ve ancak insanla var 
olan zamandır. Bergson süreyi (duration) bulunmayacak olanın var o- 
landa zorunlu olarak devamı263 diye tanımlar. Bergsonhm sürenin (dura- 
tion) Newton,un soyut zamanının aynı olduğunu ifade eden fikirleri259 
ile duyumun verisi olan zamanın süresini ayrıca belirtmediği için ikisi 
birbirine karışmaktadır. F. H. Rradley, sürenin parçalarının bize birle
şik olmadığı gibi görünebilir, ama küçük bir teemmülün onun çıplak
lığını ortaya koyacağım ileri sürer ve süreyi zamansızların aralarında
ki münasebetin sayısı270 olarak tammlar.

Soyut zamanın (süre), Kant’ın doğuştan demesine göre de, ezelî 
olması gerekir mi? Bunu ele alanın inandığı felsefe sistemine göre 
açıklaması değişir. Eskiden olduğu gibi şimdi de karşıt fikirlerin bu
lunduğunu açıklamağa girişmek yersizdir. Birum, Muhammed Zekeri- 
ya Razi’nin soyut zamanın ezelîliği fikrini Yunandan aldığım, zaman 
ile sürenin271 arasını ayırdığını ve zamanın sayı ile ilgili olmasından san
ki sürenin olmadığından sonsuz olacağına göre felsefesini kurduğunu, 
zira feylesofların, başlangıcı ve sonu olan süreye zaman ve başlangıcı 
ve sonu olmayan süreye dehr272 dediğini, bir kısım düşünürlerin dehr 
ile zamanı aynı tuttuklarını ve sonlu olduklarım, diğer bir kısmı da ser- 
med’in dairesel harekete dahil olduğunu ileri sürdüklerini anlatır273.

İbn Sina zaman, dehr ve sermed kelimelerini karşılaştırarak ara
larında fark gözetmektedir. Bir varlığın (zat—öz, cevher=töz) iki yönü 
vardır. İbn Sina diyor ki; biri özü ve tözü olması, diğeri hareket etmesi, 
yani duruşunun değişmesidir. Hareket edip duruşunun değişmesine gö
re öncelik ve sonralığı olur. Bu öncelik ve sonralığı meydana getiren 
harekettir, hareket de zamanı meydana getirir. Böylece hareket eden bir

266 F. Kümmel, The Voices of time 38’de: sürenin, kendi öz tanımına göre, zaman ola
rak denenecek bir nesne olmaktan çok ezelî olduğu görülmektedir.

267 H. Bergson, Duration and Simultaneıty 53. N. Y. 1965.
268 Aynı eser, 49.
269 Aynı eser 52-53; Comelius Benjanin, The Voices of time 24.
270 F. H. Bradley, Problems of Space and Time 146, N. Y. 1964.
271 Arapçada “müddet” İngilizceye “duration” olarak tercüme edilmiştir. Birunî, 

Tahkik ma lil hind 163 London 1887 ve Alburini’s India 1 /319, London, 1888. Biz her 
ikisini “süre” ile karşılıyoruz.

272 Dehr ile Sermed kelimeleri “eternity=ezcl” olarak İngilizceye tercüme edilmiştir. 
Albiruni, aym eser 163, İngilizceye tercümesi.

273 Biruni, Tahkik Ma lil Hind, Arapça 1887, London p. 163; İngilizce 1888, London 
1/319.



varlığın hareketi zaman içinde olur. Bu tanıma göre hareket etmeyenin 
duruşunda öncelik ve sonralık olmaz, öncelik ve sonralık olmayan yer
de zaman olmaz. Hareket etmeyen varlık zamanın içinde değildir. Bun
dan ötürü hareket eden varlık hareket etmesi yönünden duruşu değiş
tiği için öncelik ve sonralığa maruz kalıyor, bu bakımdan zaman için
dedir, oysa özü, tözü değişmediği ve bu değişmemezlikten dolayı öncelik 
ve sonralığı bulunmadığı için özü bakımından zaman içinde değildir, 
zamanla beraberdir, yani zaman dışındadır. Bir şey hem zaman içinde 
hem zaman dışında olmuş oluyor. Öyle ise hareketi meydana getirmesi 
bakımından zamanı meydana getiriyor. Yarlığı (tözü) değişmeyeceğin
den, zamanın her anında değişmeden aynı kalacağından, biteviye, 
bu süre (dehr) olmuş oluyor. Burada süre, tözün izafesinden doğmak
tadır. Töz değişmezdir, zaman her an değişendir. Böylece, değişmeyen 
tözün, değişen zamanla ilgililiği süre (dehr) oluyor, îbn Sina, dehr de
vamlının devamsıza mukayesesidir, der274. Onun diğer tanımı şudur. 
Zamanla beraber bulunanın -zaman olmadan- zamanda olmayana, 
zamanla beraber bulunma yönünden, izafesi süre (dehr) dir275. Bu ara
da İbn Sina öncekilerin (dehr) süresini de anar ve bir kısımlarına göre, 
der, zaman bazen hareketle bulunur ve onu ölçer, ve bazan da ondan 
ayrı bulunur ki, ona göre süre denir276. İbn Sina süreyi tanımlamada 
objektif davranır, süreyi onun kadar açık tanımlayana rastlamak 
zordur.

Süre (dehr) anlamında varlığın devamı, durgunluk ve hareket ile 
sayılamıyacak bir zaman anlamı daha ileri sürer ki, bu müddeti mey
dana getirir. Özü bakımından öncelik ve sonralığı olmayan bir zaman ve 
müddet (süre) düşünülemez277. İngilizceye (duration) süre olarak tercüme 
edilen müddet sözünü İbn Sina bir kısım ve bir miktar zaman anla
mında kullanıyor. Böylece süreyi ikiye bölmüş oluyor. Önü ve sonu ol
mayan süre (dehr), önü ve sonu olan fakat an gibi pek kısa değil, bir çok 
anlar, meselâ; saat, gün, yıl gibi bir miktar zamanın tümüne birden bir 
süre (müddet) anlamına yer veriyor. Yukarda dediğimiz ruhsal sürenin 
müddet ile karşılanması uygun olur. Ruhsal süre, insamn uyanık, duygun 
ve kendini dinlediği, şuur halinde bulunduğu anlardır. Bu durum olay
ların tesirinde meydana geldiğinden başka bir olay ortaya çıkınca ye
rini ona verecek ve bu suretle önceki olayın süresi sona erecektir.

274 İbn Sina, Şifa , 1 /80.
275 İbn Sina, Uyunul-Hikme 28, Prof. H. Ziya Ülken Neşri.
276 İbn Sina, Şifa 1 /81, Tahran baskısı.
277 İbn Sina, Şifa 1 /8i, Tahran baskısı.



Zaman İçinde olmayan ve zamandan zamana değişmeyen, öncelik 
ve sonralığa maruz kalmayan değişmez tözlerin bir birine karşı durum
larından ve birbirleri ile ilginliklerinden meydana gelen kavram 
süreyi aşkın bir anlam olup, buna sermed (ezel, soyut zaman) demeli
dir278. İbn Sina, Uyunul-Hikme'de sermed’i şöyle tanımlar. “Zamanda 
bulunmayanın -zamanda olmama yönünden- zamanda bulunmayana - 
oranı (nisbeti) sermed demektir”279.

h) Varlıklara göre zaman veya zamanlara göre varlıklar
İbn Sina mantıksal bir suretle de zamanı ele alıyor. Birinci derecede 

değişen bir şeyin değişen bir şeye oranından zaman, değişen bir şeyin 
değişmeyen bir şeye veya bunun aksi değişmeyen bir şeyin değişene 
oranından süre (dehr) meydana geliyor, üçüncü mertebede, değişme
yen bir şeyin değişmeyen bir şeye izafesinden sermed anlamı ortaya 
çıkıyor.

Varlıkları bu zaman derecesine göre sınıflayacak olursak, şöyle 
bir sonuca varacağız. Değişen varlıklar, değiştiklerinden ve değişme 
bir hareket olduğundan zaman içindedirler. Zaman değişiyor, çünkü 
hareket var, hareket eden cisim hareket etmek için güç sarfediyor za
man geçtikçe ki, hareket ettikçe gücü azalıyor ve böylece güçsüz düşü
yor ve diğer kuvvetlere karşı koyamadığından varlığı dağılıyor. İbn 
Sina diyor ki, insanların bu dağılışa vc değişişe çok defa belli bir neden 
bulamayıp ona en yakın zamanı gördüklerinden böyle nedenlerini bile
medikleri olayları zamana yüklerler, oysa zaman hiç bir şeyin nedeni 
değildir280, Bu varlıklar değişken varlıklardır ve zamanm içindedirler.

İkincisi, kendileri değil, davranışları değişen ve böylece hareket 
eden, fakat özleri değişmeyen varlıklardır. Hareketleri zamanın için
dedir ama tözleri, özleri değişmediği için onlar zamanı aşkındır. Bu 
varlıklar da felekler olup, varlıkları zamanla beraber, yani sürede (dehr) 
dir. Hareketleri ve duruş değiştirmeleri zamanla ölçülür ise de, varlık
ları sürede olduklarından, öncelikleri yoktur ve böylece öncesiz, eze
lî olmuş olurlar.

Üçüncü tür varlıklar ne zaman içindedirler ve ne de zamanla bera
berdirler. Onların hareketleri yoktur. Durum ve duruşları bakımın
dan da aym, tözleri ve özleri bakımından da aynıdırlar. Bunun için 
onların zamanla ilgisi yoktur. Onlar zamanı aşkın varlıklardır. Eflâtun

278 tbn Sina, Şifa, 1/81.
279 İbn Sina, Uyımul-Hikme 28.
280 İbn Sina, Şifa 1/81.



ve Aristo ebedî varlıkların zaman içinde olmadığını281 söylerler. Var
lıklar diye çoğul kullanmalarına karşılık, İbn Sina’ya göre bu anlamda 
varlığın ancak ilk var (Tanrı) olması gerekmektedir282. İşte bu varlığın 
kendisiyle ilginliği düşünülecek olan zaman, İbn Sina’ya göre sermed 
(ezel) dir.

i) Zamanın Ezel îliği

İbn Sina’ya göre, zaman ezelîdir. Burada adı geçen zaman süre 
(dehr) değildir. Hareketin sayımı olan, hareket olduğu ve hatta ha
reketi sayan ruh (zihin) bulunduğu zaman var olan zamanın İbn Sina’
ya göre ezelîliğinin sebebi şudur:

Eğer ezelî olmayıp da bir noktadan başlamış olsa, zaman önceliği 
ve sonralığı içine alan kavram olduğundan, o başladığı noktanın bir 
öncesi ve bir sonrası bulunması zorunluluğu vardır. Bu öncelik ve 
sonralık zamanı meydana getirdiğinden zamanın başladığı sanılan nok
tadan önce, öncelik bulunmaktadır, bu öncelik zaman kavramına gir
diği için, zamanın başladığı noktadan önce de zaman vardır. Böylece 
zamanın başladığı noktadan önceki öncelik noktasını da zaman say
mak gerekecektir283.

İbn Sina belli bir noktadan başlatılan zamandan önce zamanın bu
lunduğunu varlıkçılık görüşüne dayanarak da ispatlamaktadır. Zaman 
başlangıç noktasından sonra varsa, ondan önce yoktur. Bunda iki du
rum vardır: a) Yokluğu varlığından öncedir, b) veya yokluğu varlığı 
ile beraberdir, (b) şıkkı imkânsızdır, (a) şıkkına yani var olmadan ön
ce yokluğuna gelince, varlığının bir önceliği bulunur veya bulunmaz; 
eğer varlığının bir önceliği bulunmamışsa var olmadan önce yok 
değildir; ama varlığı meydana gelmeden bir Öncelik var idiyse, a) var
lığından önceki bu öncelik denen şey yoksa, demek ki, varlığından önce 
kendisinin bulunmadığı bir öncelik yoktu, fakat aynı zamanda yok 
olan öncelik onun varlığı ile beraber var olmuş olur, b) Varlığından önce

281 Aristo, Physics 221, Arapça 1 /450, Bedevi Neşri; J. F. Callahan, the Problem of 
Time in Ancient Philosoplıy 13, Chicago 1940.

282 Berkeley, Nevvton’un soyut zaman anlamının tanrısızlığa götüreceğini ileri sür
mesine, Newton Tanrının, süreyi ve mekânı ortaya koyduğuna inandığım, onun (Tanrının) 
sonsuzluk ve ezelilik değil sonsuz ve ezelî olduğunu ifade ederek cevap vermiştir (Cornelius 
Benjamin, The Voices of time 19). Dinlerinin kökleri tek tanrı anlayışına dayanan düşünür
lere göre zaman içinde olmayan, zamanı ve süreyi de aşkın varlık tektir ve onun da Tanrı 
olduğunda şüphe olmasa gerektir.

283 İbn Sina, Necat 218; Themistius, Şerhi Harfil-Lam 12, Aristo İndel Arap, Bedevi; 
îbn Rüşd, Kitab Mabadettabia 63, Mısır.



kendisinin bulunmadığı bir öncelik varsa -k i şimdi o öncelik kalkmış, 
yok olmuştur- bu ya özünün (zatı) mahiyetidir, işte bu zamandır, veya 
başkasının mahiyetidir. Bu ise mahiyeti olduğu şeyin zamanıdır, her 
iki durumda da zamanın var olduğu sabit olmuş oluyor284.

İbn Sina böylece, zamana bir başlangıç tayin ettiğimiz vakit, on
dan önce bir sürenin geçtiğini ve süre bittikten sonra bü zaman nok
tasına gelindiğini varlıkçılık görüşüne göre kabul etmek zorunda kalı
yoruz demek istiyor. Netice bakımından zamanın başlatıldığı noktadan 
önce de zamamn varlığını zihin ister istemez tasarlamaktadır. Yukarda 
değindiğimiz gibi oluş ve olay bildiren kavramlar mutlaka zaman kav
ramı taşırlar. Zaman da hareket ile ilgili ve hareketin de bir olay olması 
yönünden zaman dediğimizde, zaman kavramı ayrıca zamanı da içer
diğinden, yani zaman kavramı içinde başka zamanla ilgililik (müna
sebet) bulunduğundan -zira izafe halindedir- bunun için zaman anı
lınca başk,a bir zamana kıyaslanarak anlaşılır. Bu böyle olunca, zamana 
başlangıç düşünemeyiz, bu noktadan ezelî olmuş olur. Fakat buradaki 
ezelîliği mutlak bir ezelilik anlamamalıdır. tbn Sina bu nokta üzerinde 
durmakta ve onu tek tanrı anlayışına uygun olarak açıklığa kavuştur
maktadır. Zamanm ezelî olmasının manâsı (Tanrının) ilkvarm varlığına 
eşit olarak onun varlığı yanında bir de zamanın Var olduğu anlamında 
değildir. Bü nokta Farabi dahil tbn Sina’nın felsefesinde en önemli 
noktalardan biridir ve denebilir ki, diğer felsefî sistemlerden bu noktada 
ayrılarak kendi felsefî sistemlerini kurmuşlardır. Bunun açıklanmasında 
büyük rol oynayan ve felsefî sistemlerinin temelini teşkil eden, özüyle 
zorunlu (vacip bizatihi) ve başkasıyla zorunlu (vacip bigayrihi) buluş
larıdır. Zamana zaman bakımından bir başlangıç düşünülememesi onun 
hiç bir başlangıcı olmaması anlamına değildir. Onun varlığının başlan
gıcı vardır, bu başlangıç ilk var (Tanrı) dır: Zamanın varlığının ezelî
liği ona zaman bakımından bir başlangıç düşünülememesinden doğ
maktadır, ama varlık olarak, varlıkçılık yönünden başlangıcı vardır, 
varlığı ilk ve zorunlu varın varlığında son bulmakta ve onun varlığından 
başlamaktadır. Bu noktanın Öneminden ötürü îbn Sina’nın buna dair 
bir kaç delilini görelim.

a) Var oluş dayanağı bakımından zamandan Önce bulunan vardır.
İbn Sina zamanın zaman bakımından başlangıcı olmadığını ileri 

sürerken zat bakımından ondan önce bir zatın bulunduğunu şöyle açık
lar. Zamanın, zamansal bir başlangıcı olsaydı, var olduğu andan ön

284 İbn Sina, Necat 218-219.



ce bulunmadığı bir an geçmiş olacaktı. Böylece kendisi ile beraber 
bulunmadığı bir öncelikten sonra olmuş olurdu ki, bir öncelikten sonra 
ve bir sonralıktan önce meydana gelmiş bulunduğu ve böylece var ol
duğu anda varlığının zatından başka bir önceliği bulunduğu sabit olur. 
Bu durumda o, önceliğin ilki, başı değildi, ve önceliğin ilki olmayan 
bütün zamanın ilkesi olamaz. Çünkü zaman var edilmiştir, ondan önce 
onun yaratanı gelir285.

h) Nederdik prensiplerine göre zamandan önce bulunan vardır.
Zaman, hareketin sayısıdır, hareket de hareket eden cisimde bu

lunur, fakat cisim kendiliğinden hareket edemez, onu hareket ettiren 
kendinden başka bir şeydir286. Hareket aynı zamanda bir olaydır. Her 
olayın bir nedeni olduğuna göre hareketin de nedeni vardır, neden, 
nedenliden (netice) önce geldiğine göre hareketin nedeninin varlığı ken
disinden öncedir. Hareket zamanı meydana getirdiğinden hareketin 
nedeni zamandan da önce gelir. Bu suretle zamandan önce bir varlığın 
bulunduğu sabit olur, ama bu her hangi bir varlık değil, ilk ve zorunlu 
varlıktır. Hareket ve zamanın öz varlıkları (zatları) kendi özlerinden 
önce gelip kendilerinin ilkeleri olamazlar. Zamanın her başlangıç ucun
dan önce bir öncelik vardır, Tanrı her şeyden öncedir287. Fiilen zaman 
hareketin sayısı olarak ondan sonra ise de, nazarî olarak zaman hare
ketten önce gelmektedir. Bunu şöyle anlamak gerekir. Hareket olmadı
ğı anda zaman da yok olmakla beraber hareket var olduktan sonra 
zamanı elde ettiğimiz gibi, bu hareketten önce zamanın varlığını düşün
memiz gerekiyor. îbn Sina bunu şöyle anlatır. Kâinatta, yokken baş
layan bir hareketin bir önceliği vardır, öncelik ise zamandır, ve bu du
rumda zaman, başlayan hareketten öncedir288. Hareket ve dolayısiyle 
zamanın nedeni değişmekte ve devredip gitmektedir. Bu durumda, 
her ne zaman harekete bu tarzda bir başlangıç farzedersek, ondan önce 
başka bir hareketin bulunması gerekecek. Sonunda mutlak harekete 
varmış oluruz, artık mutlak hareketin bir başlangıç ilkesi yoktur, 
o ancak var olmak üzere var edilmiş, yaratılmış, ibda edilmiştir. On
dan önce gelen zaman değil, varlık (zat) bakımından ancak onu 
var edendir289.

Burada, îbn Sina’nın önemli bir noktayı açıklamasına dikkati 
çekmek istiyoruz. Hareket bir nedene dayanır, nedensiz hareket olmaz,

285 îbn Sina, Necat 117.
286 İbn Sina, Necat 108.
287 İbn Sina, Şifa 1 /110.
288 İbn Sina, Uyunul-Hıkme 23, H. Z. Neşri.
289 İbn Sina, Şifa 1/111.



bu fizikî bir prensiptir. Hareketin nedenleri tenakkul ve tebeddül ede
rek hareketi ve zamanı meydana getirmektedirler290. Ama İbn Sina 
bu nedenler değişimini ilk varlığa (Tanrı) uzatıp ilk neden olarak gös
terip Tanrı ile hareket arasındaki ilginliği (münasebeti) nedenlik görü
şüne dayandırmayıp, münasebetin yaratmanın bir türü olan ibda, iler
de buna değineceğiz, ile açıklamaktadır.

c) Zorunluluk ve olurluluk yoluyla zamandan önce başka bir şey 
vardır.

Hareketin ibda sureti ile olup zaman içinde olmaması, onu var 
edenin (mübdi) zatından başka bir şeyin kendinden önce bulunmaması 
(zamandan önce yalnız onu var edenin bulunması) zamanın var edene 
muhtaç olmayan zorunlu bir nesne olduğunu ileri sürmenin doğru 
olmadığını îbn Sina şöylece ortaya koyar. Zorunlu varlık iki kısım
dır. Zatından mutlaka zorunlu olan, bir de şarta bağlı olarak dolayı
sıyla zorunlu olandır. îç açıların iki dik açıya eşit oluşunun zorunluluğu 
şartsız değildir, bu, şekil üçgen olduğu zamandır. Gündüzün varlığının 
zorunluluğu güneşin doğmasına bağlıdır. Gündüzün varlığının zorunlu- 
luluğu gündüzün zatından dolayı değildir, güneşin doğmasmdandır. 
Biz, ibda siıretiyle değil de doğrudan harekete bir başlangıç, ilke far- 
zetmiş olsak, o zaman hareketin kadîmi iliğini söylemiş oluruz ki, bu 
imkânsızdır, biz ona zatından dolayı zorunluluk isnat etmiyoruz291.

d) İlk varın (Tanrı) fiilen zamanla olan münasebetine göre za
mandan önce başka bir şey vardır.

Burada iki yönlü bir mesele veya iki mesele vardır, a) Biri, zaman
dan önce ilk varın bulunuşu diğeri, b) ilk varm zatı ile fiilî sıfatını 
kullanması arasında zaman bakımından bir sürenin bulunmaması
dır. İkisi de zamanla yakından ilgili olduklarından o ikisini de burada 
görelim.

a) Önceki bentde ilk varın hareketi ve zamanı meydana getirdi
ğini görmüştük. Burada (b) şıkkında ilk varın bu işi nc vakit yaptığı 
tartışılacağına göre, şüphesiz iş yapanın daima yaptığı işten önce bu
lunması gerektiğinden, ikinci şık ilk varın ister istemez zamandan Önce 
geldiğini içermektedir.

290 İbn Sina, Şifa 1 / İ l i .
291 İbn Sina, Şifa 1 /112. İbn Sina şöyle devam eder. Bir şartla bir şeye bir gereklilik 

yükletildiğinde, bu, o şeye zatının gereği olarak yükletilmemiştir. “Hareketin olması gere
kir” sözümüz, bu gerekliliğin bir ilkeden olmasına engel değildir. “Hareketin devamlı olarak 
bir hareket ettirenden gelmesi zorunludur” sözümüz-böyle demiş olsak- o hareketin zatın
dan dolayı zorunlu olduğunu gerektirmez (aynı yer).



b) tik varın varlığı ile kâinatı meydana getirmesi arasında, daha 
geniş anlamda zorunlu varlık ile olurlu varlık arasında bulunan mü
nasebetin üzerinde bir süre (müddet) geçmiş midir?

İbn Sina’ya göre, eğer ilk var sadece zatı bakımından yaptığı iş
ten önce ise, hareket eden hareket ile beraber bulunabileceği gibi bir 
işi yapan o işle beraber aynı anda bulunmaları bakımından iş sonradan 
oluşma (hadis) ise, onu yapan da hadis olmuş olur291. Görüldüğü gibi 
bu kapak bir iddiadır. Bunu şöyle açıklamak mümkündür. Yapılan 
iş sonra ise, bu bir olay, hadise ve oluşmadır, çünkü sonradan meydana 
gelmiştir. Bu oluşmayı yapan o olayın faili olur ve böylece oluşma fai
lin zatının sıfatı durumuna düşer, ve oluşma ile nitelenen de oluş
manın içinde olacağından ezelî olamaz, böylece iş de işleyeni de son
radan olmuş olur

Eğer ilk var hem zat ve hem zaman bakımından yaptığı işten önce 
ise, bu şu demek olur. İlk varlık yalnız başına vardı, kâinat da hareket 
de yoktu. Burada “vardı” sözü şimdi değil geçmiş olan bir işi göster
mektedir. Bu “vardı” sözü var olup geçmiş gitmiş ve son bulmuştur. 
Buna göre hareket ve zamandan önce zaman mevcut idi. Bu şöyle açık- 
lanmaktadır. a) “Tanrı vardı kâinat yoktu” ve b) “Tanrı da var, kâi
nat da var” cümlelerini ele aldığımızda; a) cümlesi geçmiş zamandaki 
bir anlamı gösteriyor, b) cümlesi şimdiki zamanda bulunan bir anlamı 
gösteriyor, (b) cümlesinin bulunduğu anda (a) cümlesi mevcut değildir, 
o geçmiştir ve aynı şekilde (a) cümlesi (b) cümlesi ile bir anda değildir. 
Bununla beraber, (a) cümlesinin anlamı sadece Tanrının varlığından iba 
ret olmadığı gibi (b) cümlesi de yalnız Tanrı ve kâinat anlamından iba
ret olmayıp üçüncü bir anlam daha içermektedir ki, bu üçüncü anlam 
öncelik ve sonralık oranı olan zamandır292. Böylece kâinat sonradan 
yaratılmış olsa bile zaman onunla başlamış olmuyor, ondan önce geçen 
bir sürenin bulunması gerekiyor ve bu da zaman oluyor. Bu duruma 
göre zaman kâinattan önce geliyor, ve zamandan önce gelen yalnız 
Tanrıdır293.

Gazali İbn Sina’yı bu noktada şöyle tenkit etmektedir. Yukarda 
(a) cümlesinde geçen “Tanrı vardı kâinat yoktu” ifadesi sadece Tanrı
nın varlığını göstermekte, (b) cümlesinde geçen “Tanrı da kâinat da 
vardı” ifadesinde iki varlık göstermektedir. Bu iki ifadenin asıl anlam
ları, birincide tek bir zat’ın varhğı, ve başka bir şeyin yokluğu, ikinci

291 îbn Sina, İlâhiyat 2/379; Necat 256.
292 İbn Sina, İlâhiyat 2/380..
293 İbn Sina, İlâhiyat 2/381.



de iki zatm varlığıdır. Bundan başka üçüncü bir anlamlan yoktur. 
Evet, der, Gazali, insanın kurgusu (vehmi) bir üçüncü anlama, kendini 
zorlar ve bir zaman ortaya koymağa çalışır, bu ise kurgunun kurun
tusudur, kurgu her şeyi düşünür, onun kuruntularına bakmamak 
gerekir294. Sonra bu zaman kavramı bize göredir, zira gelecek geçmiş 
olmaktadır, gelecekte “Tanrı olacak, kâinat olmayacak” dendiğinde, 
bu gelecek geçmiş olunca “o vardı ve yoktu” diye ifade edileceğinden 
kurgu (vehim) öncesi olmayan bir başlangıç tasarlayamama aczinden 
zamanın varlığım sanıyor, demektedir295.

Gazali “Tanrı vardı, kâinat yoktu” cümlesinde tek anlam oldu
ğunu ve bunu da “sade tek bir zat vardı” şeklinde anlaşılacağı için, 
zaman anlamı olmadığını ileri sürmekte haklıdır, çünkü bu durumda 
“tek ve ezelî bir zat var” . Aristo, Eflâtun dahil, Farabi ve İbn Sina’ya 
göre de ezelî varlık zaman dışındadır, yani zamanla ilgisi yok, onu dü
şünmede zaman araya girmez. Fakat “Tanrı da var, kâinat da var” 
cümlesinde iki zat bulunmaktadır: Biri Tanrı, diğeri kâinat. Yukarda 
açıkladığımız gibi bu iki zatı, zat olarak düşünürsek, aralarında bir 
ilginlik bulunduğunu hesaba katmazsak, gene Gazali’nin dediği gibi, 
zaman anlamı ortaya çıkmaz. Ama bu iki varlık arasında bir müna
sebet kurduğumuz vakit, bu ilginlik (münasebet) bir olayı içerdiğinden 
zaman kavramı ortaya çıkmaktadır. însan zihni bu zaman kavramım 
zihinden uzaklaştıramıyor. Buna kuruntu (vehim) demek, bunu zihin
den silecek daha kuvvetli aklî bir delile ihtiyaç var demektir. Yoksa za
manı tasarlamak zihnin yaratılışına uygun düşecektir, tbn Rüşd bu 
noktada Gazali’nin itirazının hükümsüzlüğünü ortaya koymak İçin iki 
şık ileri sürer. Biri yukarda îbn Sina’da gördüğümüz gibi varlıkları 
zaman içinde olan ve olmayan olarak bölümledikten sonra zaman 
içinde olmayanın hareket etmediğinden zamanla kıyaslanmasının doğru 
olmadığını anlatır296. Bunun konuyla ilgisini anlamak zordur. Ama 
her iki Tehafütçünün gayeleri böyle çıkışlarla karşıkinin fikrinin 
tutarlığına dair şüphe meydana getirmektir, asıl meseleyi çözmek 
değildir297. Fakat îbn Rüşd’ün ikinci itirazı yerindedir. Vuku bulan 
bir hareketle öncelik ve sonralığı tevehhüm etmek hareketin mahiye
tinin gereğidir. Hareket ancak zaman içinde olabilir, bu şu demektir

294 Gazali, Tehafut 53.
295 Gazali, Tehafut 54-55; M. E. Marmura, the Conflict över the World’s preeternity 

in the Tahafut of el-Ghazali and îbn Rüşd 109 vd., Michigan 1959.
296 îbn Rüşd, Tehafutu’t-Tehafut 74.
297 Gazali, Tehafut 13, Mukaddime Salise; îbn Rüşd, Tehafut 3.



ki, zaman hareketin başlangıcını içine almaktadır298. Yukarda açıkla
dığımız zaman ve an münasebetini İbn Rüşd burada iyi uygulamakta ve 
zamanın çizgiye benzem iveceğini, zira çizginin noktalarının bir arada 
beraber bulunacağını, bunun için çizginin başlangıcını düşünmenin 
mümkün olmasını, bu başlangıç noktasının başkasından sonra gelmedi
ğini kavramanın mümkün olduğuna bağlar. An, ne geçmişle ve ne de 
gelecekle beraber bulunur, o geçmişten sonra ve gelecekten öncedir, 
bunun için, an geçmişin sonu gelmedikçe, gelecekten önce bulunamaz299, 
tşte bundan dolayı hangi noktadan başlanırsa başlansın, an anıl
dığı zaman, ondan önce bir geçmişin bulunması, an’m özünün gerek
tirdiği bir anlamdır. İbn Rüşd böylece zamanın kesik bir noktadan baş
latılamayacağını, İbn Sina ve Aristo’nun görüşüne uygun olarak açık
lamış oluyor.

İbn Sina, zamanın ezeliliğini söylerken yaratılmış olduğunu da 
ileri sürmesinde çelişiklik, daha doğrusu antinomi görenler300 haklı 
görünüyor. Doğrusu, burada, İbn Sina Eflâtun’un tesirinde kalmış ola
bilir. Çünkü o da, bir taraftan zamanın ezele benzediğini diğer taraftan 
zamanın kâinatla beraber yaratıldığını ileri sürer301. Eflâtun akim zama
nı ezelî modele uygun olarak algıladığım, ama, hareket etmesi bakımın
dan hareket eden bir hayal (image) olması yönünden de ezele benze
mediğini söyler302. Eflâtuna göre, zamanın ezeliliği modele, yani ideye 
benzemekten oluyor, ve yaratılmışlığı da yaratılmış kâinatla bulun
masından oluyor, fakat onun anladığı yaratma şekil vermeden ibarettir. 
Bunun için zaman yaratılmamış olanlarda hesaba alınamaz, onlar 
zaman dışındadır, zira yaratılmış düzen içinde aklın faaliyetidir303.

İbn Sina, zamana, zaman bakımından önceliği bulunamaması yö
nünden ezelî diyorsa da, zat bakımından ezelî olmadığını ifade etmekle 
Eflâtun’dan ayrılıyor. İbn Sina’ya göre de ezelî varlıklar zaman dışı ol
duğuna göre, zaman, ezelî varlığa eşit derecede bir ezeliliğe sahip değil, 
onun ezeliliği ilk varlıktan yaratma süretiyle başlamaktadır.

298 İbn Rüşd. Tehafut 76.
299 İbn Rüşd, Tehafut 77.
300 G. M. YVickens, Avicenna: Scientist and philosopher, 34, 43.
301 J. F. Callahan, The Problem of time in Ancient Philosophy 11, 12, 13,
302 Aynı eser 13.
303 J. F. Callahan, The Problem of time in Ancient Philosophy 13.



Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M  

TANRI-KÂÎNAT İLİŞKİSİ

I~ N EDEN  (İLLET)
Yukardan beri işlemekte olduğumuz varlıkçılık bakımından var

lık, mahiyet, metafizik bakımından zorunlu ve olurlu konularında Fa
rabi ve İbn Sina’nın iki varlık kabul ettikleri ortaya çıkmıştı304. Konu
muzun gereği bu iki varlık arasındaki ilginin yaratma bakımından 
Farabi ve İbn Sina tarafından nasıl anlaşılıp anlatıldığını ortaya koy
maktır. Burada bu iki varlıkçılık konusunun büyiik felsefe sistemleri 
içinde kısaca yerini belirtmeyi faydalı buluyoruz.

İster Tanrı, ister ilk neden densin kâinata böyle bir ilk neden 
veya Tanrı tanıyan felsefe düzenlerini (system) önce iki guruba ayırı
yoruz. Tek bir ezelî varlık kabul edenlere birlikçi (monist), ve birden 
çok daha fazla kabul edenleri tek sözle anlatmak için, onlara ikici 
(dualist) diyeceğiz. Felsefe kitaplarında bazı şaşırtıcı bilgilere rast- 
lanılmaktadır. Meselâ Aristo’nun ikiciliği ile Farabi ve İbn Sina’nın 
ikiciliği aynı tutulmaktadır. Böylece birden çok ezelî varhk kabul 
etmiş olacaklarından Tek Tanrı inanışına aykırı oldukları ileri sürül
mektedir. Hatta Kelâmcılar da bu ithamın altındadırlar. Bunları şöy
le bir çizelge ile gösterelim.

TANRI (İlk Neden) TANIYAN FELSEFE DÜZENLERİ

A B
İKİCİLİK, ÇOKÇULUK RİRLİKCİLİK
(Dualism, polytheism) (Monism)
İki veya daha, çok varlık Ezelî olan Tek varlıktır
eşit derecede ezelîdir.

I II
TEKÇİLİK, TEK İLKÇİLİK
VARLIKÇILIK Tek varlık ezelîdir,
(Pantheism, Vahdeti ilktir. Diğer varlık-
vücud) 1ar onun tarafından
Tek Varlıktan başka meydana konmuş-
Varhk yoktur, görü- tur.
lenler görüntüdür.

304 Dr. Muhammed Behİy, el-Canib el-îlâhi minet-Tefkir el-îslâmi, adlı eserinin ikinci 
cildinde Farabi ve İbn Sina’nın ikiciliği üzerinde durur. Kahire, 1951.



A ) İkicilik ve Çokçuluk:

Bu gurupta Eflâtun ve Aristo’yu belirli bir örnek gösterebiliriz. 
İslâm felsefesinde de Ebu Bekir Razi’yi anabiliriz. Eflâtun’a göre 
Sanatkâr (Demiurge) ile örnekler (ideler) zaman dışı ve ezelîdirler. Hep
si ezelîlikte eşittir. Biri ezeliliğini diğerinden almamaktadır ve biri var
lığını diğerine borçlu değildir305. Aristo’ya göre de döndüren durgun 
varlık, hareketsiz muharrik -(unmoved movcr, el-Müteharrik ellezi 
Layetelıarrek)- ki nedendir -  ile madde (metafizik anlamında) beraber
ce eşit olarak ezelîdirler. Madde varlıkça ilk nedene borçlu değildir. 
Çünkü ilk neden varlığın nedeni değildir; var olan bir nesnenin hare
ketinin nedenidir306. Ebu Bekir Razi ise beş ayrı şeyin ezelî olduğunu 
açıkça ifade eder307. Aristo’nun ilk neden anlayışı ile Plotinus’un ve 
dolayısıyla Farabi ve İbn Sina’nın ilk neden anlayışı arasında fark 
vardır.

B - Birlikçilik; Mutlak ezelî bir tek varlıktır. Bu da ikiye ayrılır:
I) Tekçilik, Tek Varlıkçılık:
Bu felsefe düzeni daha karışıktır. İslâmda Vahdeti Vücut olarak 

ortaya çıkan bu görüşün bize göre başlıca çıkış sebeplerinden biri de 
Tanrı ve Kâinat münasebetinin felsefe ve Kelâmda (Theology) ileri 
sürülen nedencilik (illiyet) ve yaratma görüşlerinin çıkmazlarından kur
tulmaktı. Batıdaki Panteizm ile İslâmdaki Vahdeti Vücut arasında 
farkın varhğı ileri sürülüyor. Panteizmde Tanrı-Kâinat aynılığı olduğu, 
yani her şey Tanrı ve Tanrı her şey, diğer deyimle her şey Tanrıda ve 
Tanrı her şeyde308. Vahdeti Vücudda ise herşey Tanrıda ama Tanrı 
olarak değil, gerçekliklerini ondan alarak onda vardırlar309, yani Tanrı
nın varlığı kâinatı içine almakta, fakat kâinat Tanrıyı içine alamamak
tadır. Bunu şöyle anlatmak da mümkündür. Batı panteizminde Tanrı

305 A. Weber, Felsefe Tarihi, H. V. Eralp tercümesi 50, 1949, Burada yüksek İde ile 
Demirge’un aynı sayılması bile dediğimize aykırı değildir. F. M. Cornford, Plato’s Cosmo- 
logy 28, 31, 35, 37. 1957. N. Y.

306 Macid Fahri, Aristotalis, 93, 101.
307 Ebu Reyhan Biruni, Fi Tahkik ma lil-hind 163, London 1887.
308 Panteizm de iki şekilde açıklanmaktadır a) Önce Tanrıyı ele alarak Kâinatı Tanrıda 

içermek, böylece Tanrıyı kâinatlaştırmak; b) Önce kâinatı ele alıp Tanrıyı onun içine ko
yarak kâinatı Tanrılaştırmak. Her iki açıklamanın birleştiği nokta Tanrı ve kâinat eksiksiz 
ve artıksız birbirinin aynı oluşudur. Pan Cosmism, Cosmic panthcism terimleri için bk. A. 
Modern Philosophy of Religion, Samuel M.Thomson 227,228 Chicago 1956, gelneksel din 
felsefesinin Pantheism’i kabul etmediğine dair bk. Alfred P. Stiernotte, Deily in the Philo
sophy of Samuel Alexander’s God and Space -Time 244-N. Y. 1954.

309 Seyit Hüseyin Nasr, Three Müslim Sages 162-3, Massachausetts, 1964.



kâinatın içindedir (immanent), dışında onu aşkın (transcendent) de
ğildir. Vahdeti vücudda ise Tanrı hem içindedir (immanent) ve hem 
kâinatı aşkmdır, kâinat Tanrının bir parçasıyla aynileşmektedir. Tan
rının varlığı daha büyük olduğu için bir kısım dışarda kalıyor ve böy
lece Tanrı hem içte ve hem de dışta olmuş oluyor.

Vahdeti vücud (tek varlıkçılık) sadece Tanrının varlığını gerçek 
varlık kabul ederek olurlu varlıkları onun gölgesi, görünüşü ve dışa 
yansıması310 görmektedir. Bu suretle varlık Tek ve gerçek bir varlıktan 
ibaret kalıyor. Varlıkçılık ve metafizik bakımından gerçekten böyle 
olduğunu ispatlayabileceklerine kesinlikle bakamıyoruz.

II) İlkçilik, İlk Varlıkçılık:
Böyle bir taksim ileri sürenin olup olmadığını bilmiyoruz. Bundan 

maksadımız kâinata tek ve bir başlangıç varlığı kabul edip diğer bütün 
varlıkları ona dayandıran ve onun ilk varlık, ilk var, varlıkların kaynağı 
kabul eden felsefe düzenlerini (sistem) kasdediyoruz, öyle ki, kendinden 
başka her hangi bir varlık var olmakta, ezelî veya yetkin (kâmil) 
olmakta ona eşit olmasın. Her hangi bir varhk varsa varlığını ondan 
alır, ezelî ise ezeliliğini ondan alır, yetkin ise yetkinliğini ondan alır.

Bu görüş tek varlıkçılıktan şu iki önemli noktada ayrılır.
a) Tanrıdan başka olan varlıklar Tanrı ile özdeş değillerdir. Tan

rının varlığı ile birleşip aynileşemezler.
b) Bu varlıklar Tanrının gölgesi veya görünüşü gibi karanlık veya 

belirsiz birer varlık değillerdir. Onlar da vardır ve onların da kendile
rine göre özdeşlikleri ve özgürlükleri vardır. Tanrıdan başka varlık
lara böyle varhk niteliğini verenlere de ikilikçi (dualist) denilmek
tedir. Bu anlamdaki ikilikçilik Aristo’nun temsil ettiği gurubun ikilik- 
çiliğinden ayrıdır. Bizde Farabi ve îbn Sina’yı bu anlamda ikilikçi 
görüyoruz. İlerde göreceğimiz gibi Plotinus’un nedenciliğe dayanan gö
rüşünün de bu ilkçilik311 içinde olduğu anlaşılacak312.'

Böylece yaratma görüşü ile çıkış görüşü tek ve ilk ezelî bir varhk 
kabul etmekle diğerlerinden ayrılırlar. Bu bakımdan Farabi ve îbn 
Sina’nın Aristo’dan ayrılan Plotinus’un nedenciliği ile yaratmayı uzlaş

310 A. E. Afifi, The Mystical Philosophy of tbn Arabi 10-11, 16, Cambridge 1939; 
Reynold A. Nicholson, The Mystics of Tslam, 80, 83, 155, London 1963.

311 Artık bu görüşe ikilikçilik demiyeceğiz ki, yukardaki ile karışmış olmasın.
312 P. V. Pistorius, Plotinus and Neoplatonism 3,4, 5, Oxford; Emile Brehier, the phi

losophy of plotinus 140, Chicago 1958; Plotinus Enneads VI. 7. 17, p: 574, Stcphcn Mac 
Kenna Tercümesi, London.



tırmaya çalıştıkları görülür. Bunu daha iyi görebilmek için önce 
nedenciliği (illiyet-causatology) inceleyelim.

NEDENCÎLÎK - İL L İY E T 313

Nedencilik ilkeleri bugünkü ilim ve fikir akımı ve araştırmaların
da başlıca iki zorlukla karşılaşıyor. Birini müsbet ilimlerde, diğerini 
de insanlık ilimlerinde görüyoruz. Bu iki zorluk, nedenin asırlar boyun
ca anlaşılan anlamının içerdiği kavramdan doğuyor. Bu zorluk nedenin 
nedenliği meydana getirmekteki kaçınılmaz kudret ve mantıkî zorunlu- 
ğundan ortaya çıkıyor. Eğer neden zorunlu olarak nedenliyi meydana 
getiriyorsa, artık ilme yapacak fazla bir şey kalmıyor. İlim yalnız neden 
ve nedenliyi bulmakla kalacaktır. Diğer taraftan neden olmazsa, i- 
limde herhangi bir konunun olamıyacağı endişesi vardır314. Geçmişte 
belli hadiseler olmuştur, yani tohum belli şartlar altında filiz ver
miştir. O halde aynı cinsten bir tohum aynı şartlar altında aynı şekilde 
filiz vermek zorunda olduğu sonucu çıkarılırsa gelecek için bu husus
ta yapacak yeni bir şey olmayacak demektir. Eğer aynı şartlar altında 
öyle olmuşsa da gelecekte öyle olacağı kcnsinlikle değil, ancak geçmiş
teki verilere dayanarak aynı şartlar altında aynı sonucun meydana ge
leceğini kuvvetle tahmin etmek olarak anlaşılırsa, ilim için daha baş
ka şeyler yapmaya yer veriliyor demek olacaktır315.

Nedencilik ilkesinin zorluk çıkardığı ikinci mesele insan iradesi ile 
çatışmış olmasıdır. Neden mantıkî anlamda zorunlu olarak nedenliyi 
meydana getirdiği kabul edilirse, insanın iradesine yer kalmıyacaktır. 
İnsan iradesine büyük yer vermek isteyen fikir akımları bunu çözmeğe 
uğraşıyor316. Bu da nedencilik ilkesini mantık kesiminden uzaklaş
tırmak emelindedir.

Aristo’nun anlattığına göre ondan önceki düşünürler dört neden 
bulmuşlardır. Aristo’nun kendisi onlan kabul eder ve temellendirerek 
ilim ve felsefede belli ilkeler haline koyar. Bu dört neden bugünkü

313 Biz illete neden ve ma’lula nedenli diyeceğiz. İllet İle sebep arasında İslâm düşünür
leri (özellikle kelâmcılar) fark gözettikleri gibi, Batı felsefesinde de fark görenler vardır. 
Cause (illeti) un neden karşılığı, reasonın da sebep karşılığı olduğu anlaşılıyor.

314 Erncst Nagcl, The Structureof Science 277-335. Causality and indeterministin in 
Physical Theory, bölümünde bu meselenin genişliğine tartışılması yapılır N. Y. 1961.

315 W. H. Walsh, Metaphysics 59, 99-103, N. Y. 1963.
316 Charles Hartshornc, The Logic of perfeetion and the other Essaysin Neoclassical 

Metaphysics 161, 191, 1962, Illinois. Heinz Himsoeth, Felsefenin Temel disiplinleri, Takİ- 
yettin Mengüşoğlu, Tercüme 58-59, İstanbul 1962.



nedencilik akımlarında rol oynamaktadır. Bunlar maddesel, şeklî, 
yapan (fail) ve gaye nedenlerdir. Aslında nedenin çeşitli tanımları var
dır. Bize gerekecek kadar bunlara bir göz atalım.

Neden nedir? Neden, herkesçe ve halkça anlaşılan ilk anlam ola
rak, bir işin ortaya çıkmasına, var olmasına ön ayak olan şeydir. Bu 
anlamdaki neden gaye nedenidir. Masanın yapılmasına ön ayak olan 
üzerinde yazı yazılma amacıdır. Bundan sonra ikinci bir anlamda daha 
kullanılır ki bu, bir işi doğrudan doğruya bizzat ortaya koyan çıkaran 
ve onu yapan şeye denmesidir. Bu anlamdaki nedene yapan neden (fail 
illet) denir. Masayı yapan marangoz yapan nedendir. Asıl neden denil
diği zaman, bir şeyin ortaya çıkmasına, var olmasına ön ayak olan şey 
anlaşılır, ve bu manada bu iki nedene neden denir. Fakat geri kalan 
maddesel ve şekilsel nedene 3lt gelince bunların nedenciliği ancak dola
yısıyladır318. Bunun için bunlara sebep denilmek suretiyle bazan ötekiler
den ayrı tutulmaktadır. Biz de bu kanaattayız? Meselâ masanın şeklinin 
(yuvarlak, dik dörtgen v. b.) neden olarak ileri sürülmesine nedenin 
yukardaki tanımı elverişli değildir, çünkü bu şekil bir şeyin yapıl
masına ön ayak olmadığı gibi bu şeyi kendisi de yapmamaktadır. An
cak, şekli yazı yazmağa uygun olabilir durumu vardır ve bundan dolayı 
başka bir şeyin yapılmasının, yani gayenin gerçekleşmesinin nedeni 
değil sadece yardımcısı olduğu için sebep denilmelidir..

Maddesel sebebe gelince, buna hiç bir suretle neden anlamında ne
den demeğe imkân yoktur. Bu da ne kendisi bir şey yapabilir ve ne de 
başkasını yapmaya sürükleyebilir. Masanın tahtası maddesel sebeptir. 
Tahtanın kendisi masayı yapamadığı gibi marangoz da masayı yap
mağa sürükleyemez. Ama buna da neden demek günümüzde yürür
lükte ise de, gerçek neden anlamında bir nedenciliği olduğunu sanma
malıdır. Ona da sebep demeyi uygun görüyoruz. Sebebi de şöyle 
anlıyoruz. Kendisi var olduğundan neticenin var olması gerekmez. 
Neticenin var olmasına yardımcı olur. Neden bir şeyi doğrudan doğru
ya ve kendisi bizzat ortaya koyuyor. Sebep ise bir şeyin ortaya .konul
masına alet oluyor. Neden ile nedenli arasında bir ilgi, bağ vardır, 
sebep ile sonuç arasında böyle birşey yoktur.

Maddesel ve şekilsel sebebe neden denmekte İsrar edeceklere hiç 
olmazsa aralarında farkın bulunduğunu göstermek için gaye ve yapan

317 Aristotle, Physics, II. ch. 3 .194b 20-195 a 25 Arapçası, et-Tabia 1 /100-102. Mısır, 
Bedevi.

318 Francis H. Parker, Logic as a Human Instrument 223, N. Y. 1959. Maddesel ve 
şekilsel nedene maddi unsur (material element, formal element) der. Aynı eser 220-221.



nedene yapan (active) neden, maddesel ve şekilsel nedene de durgun 
(passive) neden denilmelidir, diyeceğiz.

NEDEN -  NEDENLİ İLİŞKİSİ 
(MÜNASEBETİ)

Yukarda saydığımız dört neden içinde, neden ve nedenli ilgin- 
liği dediğimiz zaman iki nedenin akla geleceğinde şüphe yoktur. Çün
kü o ikisi ön ayak olup bir şeyi meydana getiriyorlar. Madde şeklin 
aleti durumunda ve şekil de gayenin aleti durumundadır. Nedenin ne
denli ile ilginliğinde zorunluluk kabul edilmekte idi. Mantık kitapları
na da geçen şartlı önermelerin misalleri tabiat olaylarından alındığı
na göre, bu zorunluluk ilginliğinin tabiattaki olayların tesirinde doğ
duğu anlaşılıyor. Güneş ile gün münasebetinde güneş neden, gün neden
lidir. Güneş var olduğunda günün de var olması zorunludur. Tabiat 
olaylarındaki nedeni ilik zorunluluğu insan düşüncesini etkilemiş ve 
böylece bu zorunluuk mantıkî zorunluluk olarak kabul edilmişti. Batı 
felsefesinde Hume’a kadar herhangi bir olayın nedeni bilinince o ola
yın meydana gelme zorunluluğu mantıkî anlamdaki zorunluluk 
olarak devam etmişti. Oysa İslâm düşünürlerinin bu zorunluluğa 
çoktan itiraz ettikleri bilinmektedir. Farabi bile olurlu varlıklarda ke
sinliğin olmadığını söylediği gibi ateşin de mutlaka yakmıyacağmı 
söylemişti319.

Şüphesiz tabiat veya diğer deyimle kâinat, yalnız cansız varlıklar
dan meydana gelmiş değildir. Biz genel olarak tabiat deyince insan ve 
hayvanın dışındaki varlıkları anlıyoruz. Oysa insan da tabiat içindedir, 
öyleyse insanı da içine alan tabiat alemindeki nedenciliği incelerken bu 
iki türlü varlığı göz önünde bulunudurmalıyız. Cansızlar ve canlılar, 
cansızlara uygulanan herhangi bir neden canlılara uygulanamayacağına 
göre tabiatta gördüğümüz herhangi bir nedeni bütün varlıklara uygu
layarak genel bir prensip olarak almak inşam içinden çıkılamıyacak 
olaylarla karşılaştıracaktır. Evet, hareket eden bilye çarptığı bilyeyi 
harekete geçirir. Birincinin hareketi İkincinin hareketinin nedenidir. 
Uygun şartlar altmda her zaman öyle olduğu gibi öyle olmakta devam 
edeceği Hume’cular hariç kesindir. Fakat insanı harekete geçirecek her
hangi bir olay bununla karşılaştınlmamalıdır. Meselâ, bir insanı ala
lım ve bir de onun kiloca, boyca herşeyi aynı olan bir mankenini yapa
lım ve ikisini açık bir yerde ayakta bulunduralım. Mankeni hiç bir 
şeyle sıkıştırıp çivilemeden nasıl ayakta tutabileceğimiz bir yana, dikti

319 Farabi, Nüket, 107, Dieterici, Mesaili-Müteferrika, 15-16, Haydarabad.



ğimizi farzedelim. Fakat herhangi bir rüzgarın canlı olanın yıkılmadan 
karşı koymasına karşılık manken yıkılır. Burada can, canlıya fiziksel 
maddeden fazla bir şey verdiği için fizikî bir olayın neticesinden kendini 
korumuştur. Böylece tabiatta fizikî bir neden bulunduğu ve nedenliyi 
meydana getirecek fiziksel şartlar olduğu halde, neden nedenliyi mey
dana getirememiştir. Öyleyse fiziksel nedeni canlılara uyguladığımızda 
ayrıca ruhsal nedene de ihtiyaç vardır. İkisi uygun olarak birleştiğinde 
nedenli meydana gelir320. Daha da ileri gidelim, her hangi bir fiziksel ola
yın bir insanı harekete geçirmesi onun iradesi denen şeye bağlıdır. E- 
sen ve sağlam olan bir insan düzgün öğle yemeğini saat birde, akşam 
yemeğini saat altıda yiyor. Aynı saatlar gelip çatınca karnı acıkıyor ve 
bu tabiî olay onu yemek yemeğe sürüklüyor. Oysa aynı insan ertesi 
gün oruç tutuyor. Saat bir olunca karnı acıkıyor, fakat bu tabiî olaya 
iradesi karşı koyuyor, ve bu tabiî neden onu yemek yemeğe sürükle
yemiyor. Eğer akşam yedide oluyorsa saat altıda daha şiddetli olacak, 
bu fiziki olay onu gene yemek yemeğe sürükleyemiyecektir

Bununla demek istiyoruz ki, önümüzde her hangi bir şeyin bir şeyi 
meydana getirmesi neden fikrini bizde doğuruyorsa da, tabiatta gördü
ğümüz bir olaydan sonra diğer olayın meydana gelmesini ancak gördü
ğümüz şeylere hasredip onu her varlığa (ruhsal, canlı, soyut varlıklara) 
uygulayarak bir nedencilik fikrine bağlı kalarak açıklamak doğru 
olmayacak veya imkânısız olacaktır.

Neden ve nedenli münasebetinin ancak gaye ve yapan nedende 
aranabileceğini söylemiştik. Doğrusu, gaye neden ile yapan neden (fail 
illet) arasında da anlam ve tesir baKimmdan fark vardır, Üzerinde 
yazı yazmak masanın yapılmasının nedeni olmakla, masayı yapan 
marangozun masayı yapmasının nedeni olması aynı değildir.

Nedenli, masa olduğuna göre onun nedeni olarak onu yapan ma
rangozu görüyoruz. Bize en yakın ve gözüken neden marangoz oluyor. 
Asıl neden denince de genel ve dil bakımından bu anlaşılıyor. Gaye 
neden ise nedenin nedeni oluyor. Bu hususta gereken açıklamayı İbn 
Sina’ya bırakalım. Şimdi yapan neden ile nedenli arasında şu kuralların 
yürürlükte olduğu genellikle kabul edilmiştir.

a) Neden nedenliden öncedir.
b) Nedenli nedene bitişiktir. Yani onunla temas halindedir321.

320 Burada iki nedenin bir nedenlisi olma durumu hasıl olur. Oysa tek nedenlinin tek 
nedeni olur prensibini tartışamıyacağız. Yalnız birini neden diğerini sebep yapmak sure
tiyle bu görüşe cevap verillebilir, sonra, bileşik varlıkların niçin bileşik nedenleri olmasm.

321 Aristotle, Physics, 202 a 5.



c) Nedenli nedeni takip eder, hemen peşinden meydana gelir. Bi
rinci bilye İkinciye değince, bu değişten bir zaman sonra hareket et
mez, hemen hareket eder. İslâm düşünürleri bunu nedenli ertelenemez 
diye ifade ederler.

d) Neden nedenliyi meydana getirmek zorundadır. Yukarda anlat
tığımız gibi canlı varlık bundan istisna edilmelidir.

e) Nedenden nedenliye bir gücün, kuvvetin geçmesi gerekir322. 
Bu geçiş hareketi gerektirir. Bunun tartışması ilerde gelecektir.

Neden hakkında bu genel bilgiden sonra Farabi ve İbn Sina’da da 
bu nedenlerin anlamlarının ne derece bir açıklama veya değişikliğe uğ
radığını görmemiz faydalı olacaktır.

Farabi’nin elimizde bulunan eserlerinde bu dört neden hakkında 
geniş açıklamaya rastlayamadık323. Buna mukabil İbn Sina nedeni en 
geniş teferruatına kadar inceler. O, bu konuyu eserlerinin hem tabiat 
(physics) ve hem. de İlâhiyat kısımlarında ele alır. Yaratma görüşü Tan
rı ile kâinat arasındaki ilgiyi açıklıyacağı için, neden ve nedenli ilginliği 
de aynı konuya girmektedir. Tanrı yaratan ise kâinat yaratılan ve ara
daki ilgi yaratma işi olarak açıklanır. Tanrı neden ise, kâinat nedenli 
(malul) ve aradaki ilgi nedensel olur. Burada Tanrı ister yaratan ve ister
se neden kabul edilsin, bu yaratma ve neden hususunda yapılacak açık
lamalar bu iki görüşün birbirini açıklamada kullanıldığı veya azlaşa
maz iki karşıt kutup olarak ortaya çıktığı görülür. Özellikle Farabi ve 
İbn Sina’nın çıkış görüşlerini çok yakından ilgilendiren neden anla}uş- 
lart konumuzun içine girmektedir. İbn Sina’ya göre, dört nedeni göre
lim.

Her olayın bir nedeni olduğuna göre nedenler çok çeşitlidir. Bunlar 
doğrudan doğruya (zatı itibariyle) neden, dolayısıyla (arazî) neden, 
bitişik (karîb-yakm) neden, ayrık (baıd-uzak) neden, Özel (özel nesne
lerde) neden, genel (umumî nesnelerde) neden, tikel (cüzî nesnelerde) 
neden, tümel (küllî nesnelerde) neden, basit (bileşik olmayan varlıklar
da) ııcdcn, bileşik neden, kuvve halinde neden ve fiil halinde neden324 
gibi pek çok çeşitli olan tabiattaki nedenleri eski düşünürler dört kate
goriye indirmişlerdir. Bu dört nedenin her ilimde olmadığını İbn Sina 
itiraf etmektedir325. Aristo dahil, İbn Sina da kâinattaki olayların mut-

322 Marcus Long, The Spirit of Philosophy 147-8 N. Y. 1953.
323 Farabi’nin kısa açıklamaları için bk: Uyun 61; Fusus 78; Nuket 110; Dieterici 

baskısı; es-Siyase 21, Şeyho Neşri; Daava Kalbiye 9 Haydarabad baskısı; Felsefe 
Aristotalis 93, 114 M. Mahdı Neşri.

324 İbn Sina, Şifa, Tabiat, Cild 1 /24 Tahran baskısı.
325 îbn Sina, Şifa, İlâhiyat 2 /299, Mısır.



laka bir gayeye göre olduğunu kabul ettikten sonra bu dört nedeni 
bütün olaylara uygulamak mümkün olmalıdır. Yağmur yağmasını 
alalım. Yağmurun şekli var, maddesi (kendisi) var, yağmanın sebebi 
var ve bir de yağmurun gerçekleştirdiği gaye var. Böylece herhangi bir 
olaya bu dört sebebi uygulamak mümkün olur.

a) Maddesel neden: Maîerial Cause, Maddi İllet
Oluşan ve oluşma halinde olan her şeyin bir maddesi (yukarda 

bahsedilen mahiyet anlamında) vardır. Bir şeyin o şey olabilmesinin 
özü bir ilke olarak bulundukları nesnelerde şu iki noktada belirli fark 
gösterirler.

1) Madde, maddesel olan bir şeyin tek unsuru olarak bir şeyin 
maddesini meydana getirmeye kafi gelir. Altını tek bir altın basit mad
desinin meydana getirmesi bu türe örnek verilebilir.

2) Bir şeyin maddesel unsurunu tek cins maddenin meydana ge
tirmesi kâfi gelmez. Bütün bileşik varlıklar bu türdendir. Böylece bir 
şeyin maddesi iki veya daha çok maddeden (unsur-element) meydana 
gelir. Bu şekilde meydana gelen varlıklar da başka bir şeyin maddesel 
nedeni olurlar. Bunları İbn Sina üç gurupta toplar. 1) Meydana gelen 
varlıklar sadece bir araya gelmekle başka bir şeyin maddesini teşkil 
ederler. Neferler bir araya gelerek askerî birlikleri ve evler bir araya 
gelerek şehirleri meydana getirirler. Nefer askerî birliğin ve ev şehirin 
maddesel nedeni olur. 2) Ayrı ayrı maddeler bir araya gelerek birleşip 
başka şeylerin maddesel nedeni olurlar. Tuğla, tahta v. b. nin evleri mey
dana getirmesi gibi. 3) Bazan maddeler bir araya gelerek birleşip kayna
şarak başka şeylerin maddesini teşkil ederler. Bu üçüncü gurubun üç ni
teliği taşıması gerekir, a) Bir araya gelmek, b) birleşmek, c) kaynaşmak 
(istihale) suretiyle bir birine tesir etmeleri (interact) kimyasal varlıkların 
maddesini teşkil ederler. Böylece maddesel neden a) varlığı kabul et
mesi, b) değişmeyi ve oluşmayı kabul etmesi, c) toplanıp birleşmeyi 
kabul etmesi, d) birleşip kaynaşarak oluşmayı (istihale) kabul etmesin
den dolayı hareketin başlamasına yardımcı olduğu için, kendisine neden 
deniyor326.

Metafizik anlamı bundan çok farklı değildir. Maddesel neden, 
bir şeyi ayakta var olarak tutan, bir şey olacak kuvveti haiz olan var 
olma gücü, kuvveti kendinde bulunan nesne demektir327. Böyle kuvve 
halinde olan bir ilke ancak dolayısıyla (bil-araz) neden olur. Çünkü

326 İbn Sina, Şifa, Tabiat 1 /23, Tahran.
327 İbn Sina, Şifa, İlâhiyat 2 /257, Mısır.



o şekil ile varlık kavranır, kendi özü bakımından sadece kuvve halinde 
bulunacağı için, kuvve halinde oldukça ilke (mebde5), yani neden ol
ması bahis konusu olamaz328. Kuvve halinde olan bu maddesel nedenin 
ancak başka neden tarafından yapılacak herhangi bir işi kabullenmek 
ve ona boyun eğip uymaktan başka bir niteliği yoktur. Onun herhangi 
bir şekille şekillenebilmesi bile başkası tarafından yapılır329, fakat bir 
çok türlü şekilleri almağa kabiliyetlidir330.

b) Şekilsel neden: Formal cause, Sûrî illet
Bu, maddede meydana gelir ve ona tür niteliğini kazandırır ve 

buna o türün şekli denir331. Şekilsel neden adı geçen maddesel nedenin 
şekilleşmesidir. Demek k i, bir şeyin özünü teşkil eden maddesel nedenin 
herhangi bir şekil ve suret alması onun şekilsel nedeni olmuş oluyor. 
Böylece şekilsel nedenin bir nesnenin fiilen var olup kendini tutabil
mesinin bir unsuru, parçası olduğu ortaya çıkıyor, diğer bir deyimle, 
şekilsel neden bir nesnenin fiilen var olmasını sağlıyan ve onun varlık 
olarak ortaya çıkarılmasına ön ayak olan nesnenin varlığının bir par
çasıdır332. Şekilsel neden, nedenliye (malul) fiilen varlık verilmesini gös
teren bitişik (yakm-karîb) bir sebebdir. Her ne kadar bu ifadeden şekil
sel nedenin yapan nedene benzediğinin anlaşılması333 mümkün ise de, 
böyle bir anlayış doğru değildir; çünkü şeklin kendisi aslında maddenin 
şeklidir, ama maddeye şekil veren bir neden değildir334.

c) Yapan neden: Active cause, fail illet
Yapan neden, adının gösterdiği anlamdan da anlaşılacağı üzere, 

başkasında hareket meydana getiren, hareket ilkesi (mebdei) olan 
nedendir. Burada başkasından kastedilen, hareket, kuvve halinde olan 
birşeyin fiil haline geçmesidir. Burada yapan neden ile yaptığı nedenli 
iki ayrı varlık olarak beliriyor335. “Yapan” sözü, yapmayı içermektedir. 
Yapmak bir olay ve oluştur, bunların hepsi hareketi içerir. Böylece 
neden, hangi bir şekilde alınırsa alınsın, mutlaka hareketi içerdi
ğinden yapan neden, hareket veren, ettiren demek olur. Hareket ettirici

328 İbn Sina, İlahiyat 2 /258.
329 İbn Sina, İlahiyat 2/281.
330 îbn Sina, İlâhiyat 2 /278.
331 İbn Sina, Tabiat 1 /22, Tahran.
332 İbn Sina, İ lâhiyat 2 /257-8.
333 Aristoda bazan birbirine karıştırmıştır. Bk. Aristotle’s Criticism of Presocratic 

Plıilosophy, Cherniss, 234.
334 İbn Sina, İlâhiyat 2 /259.
335 İbn Sina, Şifa, Tabiat 1/21.



anlamında kullanılabilen yapan neden ikiye ayrılır: 1) Hazırlayıcı veya 
yardımcı nedendir. Bu, maddeyi, kendinden sonra gelen nedenin işle
yebilmesine uygun ve elverişli bir hale koyar. 2) Tamamlayıcı veya asıl 
hareket ilkesi, neden olan da şekil verir. Asıl kendi gayesi için hareket 
ettirdiği halde, yardımcı başkası için, yani asılın gayesine uygun olarak 
hareket ettirir336. Böylece yapan nedenin bir oluş ve olay meydana getir
diği açıklanmış oluyor, yalnız bu, tabiatta yani müsbet ilimlerin saha
sına giren varlıklarda, herhangi bir hareketin nedeni, ilkesidir332.

îbn Sina, metafizikte yapan (fail) nedenden bahsederken önemli 
bir noktaya değinerek onu açıklıyor. Tanrı tanır feylesoflarla, tabiat- 
çıları ayırmakta ve tabiatçıların yapan nedene sadece hareket ettiren 
dediklerini, Tanrı tanır feylesofların tabiat varlıklarında yapan nede
nin hareket ettiren olduğunu kabul etmekle beraber, yapan nedenin 
bundan başka bir şey daha yaptığını, ortaya koyarlar ki, bu da yapan 
nedenin kendi özüne benzemeyen, ondan ayrı bir varlık vermesi ve 
ortaya koymasıdır338 der. İbn Sina şöyle devam eder. Yapan neden, 
yaptığı şeye varlık verir; öyle ki, bu şey o varlığa kendi özünün gereği 
olarak sahip olamaz. Burada varlık veren, yapan neden ile var edilen 
nedenli (malul) arasında şu farklar vardır, a) Yapan nedenin Özü 
(zatı), yaptığı varlığın şeklini almaya ve ona bürünmeye elverişli değil
dir. b) Yapan neden yaptığı varlığın içinde bulunacak şekilde onunla 
birleşmiş değildir, c) Yapan neden ile yapılanın her biri birer varlık 
olarak birbirinden ayrılır339. Tek varkkçılığı (vahdeti vücudu) bundan 
daha açık ifade ile redd etmeğe zor rastlanır.

d) Gaye Nedeni: Final cause, gaye illeti

Gaye, yapanın yapan olmasının nedenidir, yapanı harekete geçi
rir, yapan nedeni harekete geçirmek suretiyle de maddesel ve şekilsel 
nedenlere tesir ederek onları da harekete geçirir340. Bunu İbn Sina’nın 
misalini vererek açıklayalım. Babada insanlık şekli gaye nedendir. Nut- 
fe (sperma) insan şeklini ortaya koyma için depreniyor. Spermayı hare
ket ettiren insan şeklidir. Hareket ederek insan şeklinin oluşmasını 
sağladığından sperma, yapan neden oluyor341.

336 İbn Sina, Şifa, Tabiat 1 /21.
337 îbn Sina, Şifa, İlâhiyat 2 /257, Mısır.
337 İbn Sina, Şifa, İlâhiyat 2 /257, Mısır.
338 İbn Sina, Şifa, İlâhiyat 2 /257, Mısır.
339 İbn Sina, İlâhiyat 2 /259.
340 İbn Sina, Tabiat 1 /25, Tahran.
341 İbn Sina, Tabiat 1 /25, Tahran.



Gaye nedenini metafizikte, “başkası kendisi için var olan”342 
diye tanımlamak açık bir fikir vermemektedir, zira gaye nedeni, yapan 
ve bazan da şekilsel nedenle karışmaktadır343. Gaye bir amaç, hedef ve 
varılmak istenilen, elde edilecek son arzu olduğundan diğer nedenler 
onun için çalışmış oluyor ve hepsi onu meydana getirmekte aldıkları 
göreve göre adlanıyor. Bundan dolayı bütün nedenlerin nedeni oluyor. 
İbn Sina gayenin üç türlü olduğunu ileri sürer. 1) Gaye, yapan nedenin 
zihninde bulunur, 2) düşünce isteyen veya tabiî hareketlerde bulunur,
3) yapanlar başkasında bulunur. Bu üçüncünün misali, yapan ne
denin başkasını hoşnut etmesi için hareket etmesidir344. Doğrusu bu 
üçiincüde bile yapan nedenin gayesi kendindedir. Başkasını hoşnut 
etmek için hareket ediyorsa, onu hoşnut etmekte kendisinin bir gayesi 
vardır.

İbn Sina gaye nedeninde yeni bir şey ortaya koyuyor. Bu, gaye 
nedeninin değişik yönlü olmasını daha iyi açıklıyor. Her ne kadar tü
mel önerme ile bunu ifade ediyorsa da, onu sadece gaye nedenine uy
gulaması ve açıklamada göreceğimiz gibi, gaye nedenin kendine özgü 
durumu, böyle bir ayırımın ortaya konulmasına sebep olmuştur.

Her nedenin neden olmasından dolayı iki yönü vardır, a) Nesne- 
liği, nesne oluşu (şeyiyyeti), b) hakikati ve varlığı; gaye neden, nedenliği 
yönünden, diğer nedenlerin fiilen neden olmalarının sebebidir. Diğer 
yandan, diğer nedenler gaye nedeninin var oluşunun nedenidirler. Böy
lece gaye nedenin nesııeliği (şeyiyyeti) kendi varlığının nedeninin nede
nidir. Aynı şekilde gaye nedenin kendi varlığı, kendi nesneliğinin (ma’- 
lul) nedenlisi olmuş olur. Fakat nesneliği zihinde veya benzeri bir şeyde 
tasarlanmadıkça neden olamaz345. Görüldüğü gibi, burada da böyle 
bir ayırım yapmak, varlık-mahiyet ilginliği prensibinden hareket edilerek 
ortaya konuyor. Gaye, nesne olarak yapanın zihninde beliriyor ve algı
lanıyor. Bu, yapanı harekete geçiriyor ve o da maddeyi alıyor ona zih
nindeki gayeyi gerçekleştirecek şekli veriyor. Burada gaye hepsinden 
önce gelmiş ve diğerlerinin neden olmasını sağlamıştır. Bu nesneliği 
bakımından böyle ise de, gayenin var olabilmesi en sonra gerçekleş
miştir346. Yani, yapan, maddesel neden ile şekilsel nedeni bir araya
getirdikten sonra gaye gerçekleşiyor. İbn Sina, gaye nedende bu farkı
ortaya koyuyor, ama bu kendi varlık-mahiyet sistemine uygun olarak

342 İbn Sina, İlâhiyat 2 /257.
343 İbn Sina, İlâhiyat 2/282.
344 İbn Sina, İlâhiyat 2/283.
345 İbn Sina, İlâhiyat 2 /292.
346 İbn Sina, İlâhiyat 2/293.



kâinattaki varlıklarda göz önünde bulundurulmalıdır. Kâinat dışı olan 
varlıklarda gayenin hem nesneliği ve hem varlığı birbirinden ayrı de
ğildir. Ayrı olmayınca da nesneliği bakımından, neden ve varlığının 
gerçekleşmesi bakımından diğer nedenlerin nedenlisi durumunda ola
maz, çünkü o, zattır, varlık sahibidir347.

İbn Sina böylece metafizikteki gaye neden ile tabiattaki gaye 
neden arasında farkın bulunduğunu ortaya koyması kendi sistemine 
uygundur. O, bunu yapmakla bir bakıma Aristo’ya da uymuş sayılır. 
Aristo da Tanrıya gaye neden demiştir. İbn Sina da Tanrıya gaye neden 
diyecektir. Yalnız bunu yaparken tabiattaki gibi hem nesneliği ve hem 
varlığı olan, bir bakımdan neden, diğer bakımdan nedenli (ma’lul) 
olan bir gaye neden olmaması gereken bir neden olmalıdır. Bunun için 
gaye nedene, İbn Sina, yetkin, tam neden (illet temamiyye)348 de de
mektedir. Yalnız yetkin neden ile gaye neden arasında fark vardır. Ga
ye neden birden çok olabilir ve bire indirgenir ve bire indiği zaman bu 
gaye nedenin son gaye nedeni olur. Ama yetkin neden her zaman tek
tir. Eğer bir yetkin neden ikinci bir yetkin nedeni meydana getirdiği 
kabul edilecek olursa, birinci yetkin neden denen, aslında yetkin neden 
değildir; çünkü yetkin neden her şeyin kendisi için olan ve kendisi baş
ka hiç bir şey için olmayan nedendir349. Her şey kendisi için olan son 
gaye neden de böylece yetkin nedenle aynı olmuş olur. Şüphesiz mut
laka gaye neden dendiğinde bu anlam anlaşılmamalıdır.

Bunu biraz daha açıklayalım. Tabiatta bulunan gaye neden önce 
zihinde vardır, dışarda, yani gerçekte yoktur. Böylece diğer nedenler 
gerçek varlık olarak ondan önce vardırlar. Yalnız henüz iş yapmadık
ları için nedenlik nitelikleri yoktur. İşte zihinde olan gaye neden onları 
harekete geçirerek neden olmalarına sebeb oluyor, ve onların hareketi 
ile kendisi var oluyor. Oysa zorunlu varlık (Tanrı) gerçek varhk olarak 
ta her şeyden önce vardır, diğer nedenleri yalnız hareket ettirmiyor, 
onlara varhk ta veriyor; çünkü onun varhğı ile mahiyeti aynıdır. Var
lığında başkasına muhtaç değildir.

Yukarda Aristo’nun durgun muharrik (ilk neden) anlayışının îbn 
Sina’dan farklı olduğunu söylemiştik. Şimdi bu farkı açıklamak için 
durgun neden, yani Aristo’nun Tanrı anlayışını görelim. Yukardaki 
bahislerimizde değinmiş olduğumuz gibi, Aristo’nun felsefe sistemi ha

347 İbn Sina, İlâhiyat 2/293.
348 İbn Sina, İlâhiyat 2 /340.
349 îbn Sina, İlâhiyat 2 /340-1.



reket üzerine kurulmuştur. O, bu hareket, diğer bir deyimle, değişim 
(change) noktasından başlar ve değişmeyen, hareket etmeyen bir ilke
ye varır. Anlaşıldığına göre Aristo bu ilkeye iki fikrin tesirinde ulaş
mıştır. Biri, tabiatta her olayın bir nedeni vardır. Nedensiz bir şey 
meydana gelemez. Herhangi bir olay, oluş ve olgu ile karşı karşıya kal
dığımızda, mutlaka onun nedeni olduğunu kabul etmemiz gerekir, 
ve onun nedenini aramalıyız. Diğeri, nedenlerin sonsuza gidemiyeceği- 
dir. Burada fiilen sonsuzluğun bulunamıyacağmdan başka bir delil da
ha ileri sürülmektedir: Hareket eden, güç sarfetmektedir350. Her hare
ket eden böyle olacağından ve her şey de hareket halinde bulunursa, her 
neden günün birinde yok olup gidecektir. Nedenlere, yani hareket eden
lere güç, kuvvet verecek bir kaynağa ihtiyaç vardır. Bu güç ve hareket 
kaynağı da hareket edecek olursa, onun da bir gün tükenmesi müm
kündür. Daima ve her zaman bitmeden, tükenmeden hareket kaynağı 
olabilmesi için hareket etmemesi gerekir. İşte Aristo böylece durgun, 
hareket etmeyen bir muharrike ve nedene ulaşmış oluyor. Yukarıda 
andığımız iki fikir bununla açıklanmış ve temeline oturtulmuş oluyor.

Kâinatta olan her hareketin nedeni olması bakımından, bu ilke neden 
olduğundan bu neden fikrini devam ettiriyor. Böylece kâinattaki neden
ler fikri yürürlükte kalıyor. Diğer taraftan hareket edenin tükenmesine 
karşı bu ilkenin hareketsizliği ile cevap verilmiş oluyor. O, hareket 
etmediği için tükenmezdir. Aristo bunu şu şekilde ortaya koymağa 
çalışır. Kuvve halinde olan birşey eksiktir, kendini yetkin yapması 
lâzımdır. Kuvvetin karşıtı olan fiil halinde olma yetkinliktir. Kuvve ha
linde olanın fiil haline gelebilmesi için hareket etmesi gerekir. Öyleyse 
onu kuvveden fiile çıkaracak bir muharrike ihtiyaç vardır. Bu muharrik 
başka biri tarafından harekete getirilmiş olmasında bir aksakhk bulun
maz. Bu şu demektir: Bitişik, yani yakın muharrik aslında kuvve ha
linde iken başkası tarafından harekete geçirilmiştir. Bu şu sonuca va
rır: Hareket eden kendini bütünlemek, yetkinlemek için hareket ediyor, 
eğer yetkin olsaydı harekete muhtaç olmazdı. Her hareket eden kuvve 
halinde idi. Yalnız onun kuvveti sona erecek ve tükenecektir. Bunun için 
başkasından kendisinin hareketinin devam etmesini sağlaması gerekir. 
Yoksa günün birinde duruverir. Bunu yapacak öyle bir muharrike 
ihtiyaç var ki o, hareket etmez olsun; ve hareket etmeğe de muhtaç 
olmasın. Böyle bir muharrikin kuvve halinde değil, daima fiil halinde 
olması gerekir. O, daima fiil halinde bulunduğundan dolayı, hareket 
ettirecek birine muhtaç değildir. Bu bakımdan yetkindir. İşte Aristo’-

350 İbn Rüşd, Tefsir Mabadettabia 3/1631.



ya göre, hareketsiz (durgun) muharrik daima fiil halinde fiilin kendisi 
olan bu yetkin nedendir ve o da Tanrıdır351.

Şimdi Aristo’ya göre, bu yetkin, Özü ve kendisi olan bir varlık ile 
diğer varlıklar arasındaki ilginliğe değinmemiz gerekiyor. Bu yetkin 
nedenin nedenli olan (ma’lul) diğer varlıkları nasıl hareket ettirdiğini 
kendisi şöyle açıklar.

Aristo yetkin nedenle varlıklar arasındaki ilgiyi kurabilmek için 
varlıkları üç kategoriye ayırır, a) Yalnız hareket eden varlıklar, b) hem 
hareket eden vc hem de hareket ettiren, c) hareket ettiren fakat hareket 
etmeyen. Bu üçüncü yetkin nedendir. İkincisi ilk hareket eden birinci352 
göktür. Birinci gök hareketsiz muharrik ile diğer hareketliler arasında 
aracılık yapar. Tanrı onu hareket ettirir, o da diğer varlıkları hareket 
ettirir353. Asıl konumuzla ilgili nokta, hareketsiz muharrikin, yani Tan
rının birinci göğü nasıl hareket ettirdiğidir. Bunu Empedocles’de tenkit 
ettiği düşmanlık ve aşk denen iki prensibinden aşkı alıp kendi felsefesi
nin açıklamasında kullanmıştır354. İnsana öyle geliyor ki, Aristo 
Olympus’da bulunan Yunan Tanrılarının heykelleri altında oturmuş 
kâinat-Tanrı ilginliğinde Tannnın kendisi dönmeden, hareketsiz heykel 
gibi kıpırdamadan kâinatı hareket ettirdiğini tasavvur etmiştir, nasıl 
ki Yunanlılar Olympus’a gelip heykel Tanrıların etrafında dönüyorsa 
kâinat da öyle dönüyor. Heykeller olmazsa kimse gelip orada dön
meyeceği için heykellerin varlığı insanların dönmesine sebep ve neden
dir. Aristo’nun tanrısının heykelden farklı yönüne değinmiyeceğiz. 
Yalnız onu heykele benzetmekle de Aristo’ya haksızlık yaptığımıza 
kani olmadığımızı ifade etmek istiyoruz.

Aristo’nun tanrısı yetkindir (kâmil), bilgindir, diridir, hatta haya
tın kendisidir, fiil’in kendisidir (buradaki fiil’i, bilfiil var olmak mana
sında anlıyoruz), akıldır, aşkın derecede faziletlidir, değişmez, ezelî ve 
ebedîdir355. Aristo’nun tanrısının bu sıfatları üzerinde teker teker durup 
onların Aristo’ya göre hangi anlamda olduklarını incelemeye yerimiz 
müsait değildir. Yalnız en önemli olan nokta şudur. Bu niteliklerin hepsi 
tanrıda pasif durumdadır, yani tanrı bu sıfatları haizdir, ama bunların

351 Aristo, Meta. 1071b. 12-37; Tefsir îbn Rüşd 3/1565, 1599, 1072b, 8-30; İbn 
Rüşd 3 /1610, 1620; Macid Fahri, Aristotalis, 94-97, Beyrut, 1958.

352 Burada birinci gök yeryüzünden göğe çıkarken değil, Tanrı yönünden gelirken 
birinci demekdir.

353 Aristotle, Meta, 1072 a 23-25; İbn Rüşd Tefsir 3 /1589-91.
354 Aristotle, Meta, 985 a 25-26, 1072 a 7-9; Aristotle’s Cristicism of presocratic Phi

losophy 231, N. Y. 1964-
355 Aristotle, Meta, 1072 b 15-30; İbn Rüşd Tefsir 3 /1616-20.



hiç birisi ile kâinattaki varlarla temas edemez. Bu nitelikler kendinde 
dondurulmuş olarak bulunur, hiç bir varlığa sirayet edemez, edecek o- 
lursa onda bir hareket ve onun hareket etmesi gerekecektir, halbuki o 
durgun ve hareketsiz olmakla o mevkiye oturtulmuştur. İşte bu nok
tadan bir heykelden farkı yoktur. Meselâ aktif bir nitelik olan bilgisi 
bile ancak kendisini bilmek içindir. Kâinatın varlığından haberi yok
tur356. Böyle olmakla beraber hareket ettirmektedir. Diğer varlıklar, 
özellikle birinci gök, bu kadar üstün nitelikleri kendinde toplayan var
lığa aşıktır, onu çok sevmektedir ve onun gibi olmak için dönmekte
dir. Bu dönme gücünü ona aşık olmaktan almaktadır. Bu ilk hareket 
eden birinci gök de diğer varlıkları hareket etirir. Bundan ötürüdür 
ki, göklerin de canı, hayatı, ruhu ve nefsi (şehveti, arzusu) vardır357.

Böylece kâinat ile tanrı arasındaki ilginlik kâinatın onu sevmesinden 
ve onun gibi olmak arzusundan ibarettir. Yukarda açıkladığımız gibi, 
Aristo’nun ilk nedeni (Tanrı) ile ilk hareketlisi birinci gök beraberce ay
nı derecede ezelidirler. Bu bakımdan Aristo’ya (dualist) ikicilikçi demiş
tik. Ama ona, kâinatın tek ve ilk hareket nedeninin de tek olmasını 
savunmasından dolayı, birlikçi (monist) de diyenler vardır. Doğrusu, 
bu iki görüşün yönleri ayrıdır. Varlıkçılık (ontology) bakımından iki- 
cilikçidir, çünkü iki ayrı müstakil varlığa inanıyor. Bunlardan birinin 
varlığını diğerinden çıkarıp varlığı bire indirmiyor. Fakat hareketi bire 
indiriyor ve başlangıçta tek tür bir hareketi ileri sürüyor. Kâinatın 
düzeni ile olan bu tek hareketçilik bakımından birlikçi oluyor.

Aristo bu düzeni (sistem) ile Eflâtun’dan bir adım daha ilerde olu
yor. Eflâtun, her ne kadar bir yapıcı, sani, (Demiurge) kabul ediyorsa 
da, bu sadece Aristo’da bulunan durgun, hareketsiz ile ilk hareketli 
arasında olan sevgi bağı gibi bir bağ vazifesi görmektedir. Eflâtun’da 
ezelî örnekler vardır, bir de kâinatın maddesi vardır, yapıcı, sanatkâr 
(demiurge) eline maddeyi almış, örneklere bakarak kâinattaki varlık
lara şekil vermiştir358. Burada sanatkâr, Aristo’nun sevgisinden daha 
olumlu ve belli iş yapmaktadır. Bu kalıba döküşü bir türlü yaratma 
olarak kabul edenler Eflâtun’a yaratma görüşlücüsü olarak bakmışlar
dır. Her ne ise, ona göre varlık, tek değil hatta üçtür. Örnekler, madde

356 Aristotle, Meta, 1074 b 18-; İbn Rüşd, Tefsir 3 /169-1707. İbn Rüşd, bunu, Allahın 
varlığı icabı, tümel ilkeleri bileceği ile açıklamak zorunda kalmıştır. Aynı yer, Macid 
Fahri, Aristotalis 101.

357 Aristotle, Meta 1072 a 26-30; İbn Rüşd, Tefsir Mebadettabia, 3/1596-97,1606,
358 Kari Jaspers, The great philosophers, 2 /43, N. Y. 1966; P. V. Pistorus, Plotinus 

and Neoplatonism 40, Oxford, 1952.



ve sanatkârın hepsi ezelidir. Buna rağmen Eflâtun’un kâinat görüşünde 
genel kanunculuk gözükmez359.

II -  SUDUR NAZARİYESİ (EMANATION)

Asıllar, bunlar olmakla beraber, Farabi ve İbn Sina’nın en çok 
ve doğrudan doğruya Tanrı ve kâinat ilginliğini Plotinus’a göre ortaya 
koydukları ileri sürülmektedir. Bunun için Plotinus’un bu İlk Neden ve 
ilk nedenli (kâinat) ilginliğine bir göz atmamız gerekmektedir. Plo- 
tinus, fikirlerinin daha Öncekilerde ve özellikle Eflâtun’da bulunduğu
nu ve kendisinin sadece onları açıkladığını anlatır360. Böyle olmakla 
beraber kendisi, ilk durgun neden görüşü ile ilk hareketli nedenli ara
sındaki ilginliği yeni bir görüş ile ortaya koymaktadır. O, Aristo’nun 
ilk durgun nedenine, Eflatun’un İyi (hayr) idesine, Tanrıya Bir ve bazan 
ruhun nizamı, kâinatın ruhu demektedir361. Plotinus bunu çoğu zaman 
“Bir” olarak anmaktadır. Yukarda zorunlu varlığın nitelikleri bahsinde 
Biri nasıl anladığım açıklamıştık.

Plotinus bir taraftan Aristo’dan nedenciliği alır, diğer taraftan 
Eflâtun’u bırakmaz. Bu iki görüşü benimserken iki zorlukla karşılaşır. 
Biri eskiden beri hepsinin karşılaştığı Tanrı kâinat münasebetinin ne 
ve nasıl olduğudur. “Bir’in birliği üzerinde çok durmasından, 
ikinci zorluğu kendisi başına dert etmiştir. Bu, “birden ancak bir çı
kar” düsturudur. Aristo böyle bir prensibe bağlanmadığı için yukarda 
açıkladığımız şekilde İlk Neden ve kâinat ilginliğini düzenledi. Ef
lâtun’da da ideler kâinattaki çokluğu anlatmağa yaradı. Plotinus 
hem Tanrı kâinat ilginliğini açıklamak ve hem de Bir ile kâinattaki çok
luğu barıştırmak zorunda kaldı. Bir, bir olmakta bir denecek anlamı 
bile aşkındır. Bundan varlıklar nasıl meydana gelir?

Plotinus, her ne kadar tek bir düzen kurmağa çalışmışsa da, kul
landığı terimlerin çokluğu ve onları birbirinin yerinde kullandığından 
zor anlaşılmaktadır. Bununla beraber üç prensibi açıkça ortaya ko- 
nabilmektedir. a) Bir, b) Akıl ilkesi (düşünen ilke), c) nefis (spirit)tir.

a) Plotinus’un Biri, Aristo’nun durgun İlk Nedeni gibi hareket
sizdir, zira her hareketlinin gayesi vardır, Birin gayesi olamaz ve onun 
için hareket edemez. Bundan ötürüdür ki O, insana aşık değil, insan ona

359 P. V. Pistorus, Plotinus and Neoplatonism, 35, Oxford 1952.
360 Aynı eser 89; Plotinus, The Enneads 376, London, Stephan Mac Kenna Tercü
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361 K. Jaspers, aynı eser 50.



aşıktır362. Bir, kuvve halinde kâinatı taşımaktadır, ama bu onun kuvve 
veya fiil halinde olması demek değildir. O, fiil ve kuvvenin üstünde
dir, ona varlık sözü bile az gelir, çünkü varlık sözü belirtir, sınırlar, 
oysa o bunların dışında ve dolayısıyla varlık sözünü de aşkındır363.

b) Düşünür (akıl) ilke: Tntellectual principle
Bu düşünür veya düşünen ilke Bir’in hayali, görgüsü ve düşün

cesi gibi ortaya çıkar. Böyle olmakla beraber Bir ile aynı değildir. 
Bir’in kendi özünde bir hayali (vision), bir fikri vardır, bu düşünce
nin kendisi, düşünen ilkedir364. Bir, varlık üstü, varlığı aşkın bir ilke 
idi, ona var denilemezdi, demiştik. İşte ilk varlık bu düşünce veya dü
şünen ilke olmuş oluyor. Asıl varlık unvanına sahip bulunuyor365. Bu 
ilke hareketsizdir. Yalnız Bir’i ve kendisini düşünür ve bilir ve böylece 
onda çeşitlilik mevcuttur366.

c) Nefs: soul
Bu nefis düşünür ilkenin düşüncesi, fikri ve işidir, Bu, üçüncü 

ilkeyi meydana getirir. Bunda hareket vardır ve aynı zamanda kendini 
meydana getiren ikinci ilkeye-ki düşünür ilkedir- ve içe doğru bir 
yönü vardır ve ona benzer, diğer yönü dışa doğrudur, bu suretle iki 
yönlü durumundadır367.

Bu üç ilkenin kendi aralarındaki ilgiye gelince, Bir, herşeyin kay
nağıdır ama durgun ve sessizdir, ondan düşünür ilke meydana gelir. 
Bu düşünür ilkeden de nefs (spirit), meydana gelir. Böylece var olmakta 
varlıklar arasında bir silsile, mertebe düzeni ortaya çıkar. Diğer taraf
tan her ne kadar Düşünür ilke Bir’den çıkıyorsa da, ondan ayrıdır, 
aynı değillerdir. Bunun için Bir’c karşı ve kendine karşı olan ilgisinden 
ve bilgisinden kendinde çokluk meydana gelir. Nefs ise bu Düşünür 
ilke ile, diğer deyimle soyut tümel varhkla cüzi varlıklar arasındaki 
teması sağlar. Her şey Bir’den doğrudan doğruya çıkmaz. Düşünür

362 K. Jaspers The Great Philosophers 50; Plotinus, Enneads 374.
363 K. Jaspers, aynı eser 62; P.V. Pistorius, aynı eser 9; Plotinus Enneads 397, Yanlış
lıkla, Aristonun olduğu bilmen Esolocya’da özet olarak aym fikirlere rastlıyoruz. Bu

da Plotinusün müellif olarak değil, fikir olarak doğru anlaşıldığını gösterir. Yalnız, Eso
locya’da Bir, yani Tanrıya İlk ve gerçek varlık denilmektedir. Bu üç prensipte önemli fark 
budur. Bk. Eflotin İndel-Arab, Esolocya Aristotalis, 50, 85, 87, 112, 130, 134.

364 Plotinus, Enneads, 375.
365 Plotinus, Enneads, 378.
366 Plotinus, Enneads 374, 380, 392, 393; Esolocya Aristotalis, 139.
367 Plotinus, Enneads, 388; Esolocya, bu iki yöne, külliye ve cüziye şevk adını 
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ilkeden doğrudan doğruya çıkar. Nefs, Düşünür ilkenin aracılığıyla 
çıkar ve diğer cüzî varlıklar da Nefsin aracılığıyla çıkar368.

Bu çıkışı Plotinus güneşe ve güneşin ışınlarına ve başka bir yerde 
de ateşe ve sıcaklığa benzetir. Nasıl güneş ışın saçıyorsa ve güneşe bir 
eksiklik te gelmiyorsa, “Bir” de öyle ışın saçmakta, varlık yaymaktadır. 
Işınlar güneşin kendisi olmadığı gibi, ondan ayrı da değillerdir. Ateş 
sıcaklık meydana getirdiğinde ateş ile sıcaklık ayrı ayrı şeylerdir369, 
çünkü neden nedenlide erimez370.

Plotinus bu üç ilkeyi böylece bırakıp, onlar üzerine dayanarak 
ileri gitmekten ziyade, döner tekrar bu üç ilkeyi bire indirmeye çalışıp 
aralarında özdeşlik bulmak ister. Bunu yapmak için inen ve çıkan iki 
yöntem uygular. Böylece Bir’de çokluğu ve çokta birliği açıklama gay
retine düşer. Yukardan aşağı inince Teklikten çokluğa, aşağıdan yu
karı çıkınca çokluktan tekliğe varılır371. Bu üç ilke Bir’le ve birbirleriyle 
bir taraftan yukardakilerin aşağıdakileri ışınlamak, çıkış (emanati- 
on) yoluyla, diğer yandan aşağıdakiler in yukardakileri düşünmeğe 
(teemmül-contemplation) yönelmeleri ile birleşirler372.

Yukarda nefsin (spirit, soul) üçüncü ilke olduğunu ve mutlak var
lık ile kâinat arasında aracılık yaptığını söyledik. Bu nefs, kâinatı 
yaratma ve plânlama vazifesini görmektedir373. Bu bakımdan her ne 
kadar Eflâtun’un Sanatkârına (Demiurge) benzerse de, derece ve mer
tebe içinde bir düzende üçüncü olarak gelmek suretiyle ondan ayrıl
maktadır. Bu nefs Tanrı ile yaratma arasında bir halkayı teşkil et
mektedir. Bir yanı ile aşağı varlıklarla, diğer yanı ile Düşünür îlke ile 
alâkalıdır374. Burada bu üç ilkenin bir silsile içinde meydana gelişi, 
çıkışı bir oluşmayı içermekte olduğundan, buna yaratma da dendiğini 
görmekteyiz375. Şüphesiz bu yaratma ezel içinde düşünülmelidir, za
manda değildir. Düşünür İlke ezelden beri Bir’i düşünmektedir, ve 
onun düşünmesinden nefs meydana geldiğine göre, nefs de onunla be
raber ezelidir. Böylece Düşünür îlke kâinatın uzak nedeni olmuş olur376. 
Burada neden kullanılıyorsa da, bu, tabiattaki anlamda nedenden neden-

368 Bk: Plotinus, Enneads 374, 375, 378, 380, 394; P.V. Pistorius, aynı eser 28; Eso- 
locya Aristotalis, 36, 50.

369 Plotinus, Enneads 394, 397, 402.
370 K. Jaspers aynı eser, 49.
371 A. History of Müslim Philosophy, 1 /l  19 Wiesbaden, 1963 M.M. Sharif Neşri.
372 Aynı eser 120.
373 P. V. Pistorius aynı eser, 58, 49, 60.
374 Aynı eser 58, 67.
375 Aynı eser 69.
376 P. V. Pistorius, Plotinus and Neoplatonism 59, 60.



üye bir şeyin geçmesi gereken anlamda neden değildir. Bu nedenin tü
kenmesine götüreceği için Aristo Tanrıya fizikî anlamda fail neden de
ğil, metafizikî anlamında, tabiat dışı anlamda durgun neden demiştir. 
Buradaki neden de öyledir. Çıkışta ilk varlıktan (Bir) bir nesnenin 
ayrılıp İkinciye ve İkinciden ayrılıp üçüncüye geçen bir parça yoktur377. 
Plotinus’da yaratma fikri ne mantıki bir zorunluğa ve ne de hareket 
fikrine dayanmaktadır. O, yetkinlik ve kemâl fikrine dayanan çıkış 
görüşüne göre anlaşılmalıdır378.

Burada akla gelen bir noktayı açıklamak yerindedir. Bütün bun
lara göre Plotinus’un Tek varlıkçılık (vahdeti viıcud) ile ilgisi ne olur? 
Tek varlıkçılığın genel anlamına göre iki yönü vardır: a) Çoklukta bir
lik, b) birlikte çokluk. Tek varlıkçılık hem çoklukta birlikçi ve hem 
birlikte çoklukcudur. Oysa Plotinus’un İlk İlkenin tekliğinde çok titiz 
olduğunu gördük. Bu bakımdan ona iki yönlü bir tek varlıkçılık 
yüklemek zordur. Onun görüşü Bir’de çoklukçuluktur, yoksa çokta 
Birlikçilik değildir379. Çünkü ona göre varlık bütün mertebelerinde eşit 
suretle her cüze şamil bir tek anlam taşımaz. Her şeyin İlk İlkeden çık
ması, her şey ancak onunla var olur, anlamındadır380.

Görüldüğü gibi, Plotinus Tek bir varlığı İlk tanıyıp diğer varlıkları 
ona dayandırmasında Aristo’dan ayrılmaktadır. Her ikisinde varlıklar 
ezelî ise de, Plotinus’da ezelilikte de dayanma vardır, oysa Aristo’da 
bu da yoktur.

Plotinus’da çıkış görüşüne böylece kısaca değindikten sonra Fara
bi ve İbn Sina’da bu görüşün kâinat düzeninde oynadığı rolü daha ko
lay açıklayabileceğiz. Bu aynı zamanda yaratma görüşünün karşıtı bir 
görüş olarak ta görülmektedir. İncelememizde varacağımız sonuca 
temel teşkil edecek her iki feylesofumuzun görüşlerini beraber göstere
ceğiz. Aralarında büyük fark görmediğimiz bu çıkış görüşlerinde de
ğişik eserlerinde değişik bilgiler bulunuşunu, biz tek bir fikrin açıkla
ması olarak ele alıp bu hususta tüm bir fikir vermeğe çalışacağız. Böy
lece onların görüşleri de oldukça açıklığa kavuşmuş olacaktır.

İbn Sina’da dört neden ve gaye nedenin zorunlu varhk (Tanrı) ol
duğunu ve metafizikte gaye nedenin tabiattaki gaye nedeninden ayrı 
olduğunu gösterdik. Metafizikte gaye nedenin niteliklerinde Farabi ile 
İbn Sina arasında gene büyük fark bulamıyoruz. Yukarıda Zorunlu Var

377 Abdıırrahman Bedevi, Harîful-Fikril-Yunanî, 181, 184.
378 Abdıırrahman Bedevi, Harîful-Fikril-Yunanî, 182.
379 Abdurrahman Bedevi, Harîful-Fikril-Yunanî, 184, 185.
380 Abdurrahman Bedevi, Harîful-Fikril-Yunanî, 185.



lık hakkında verdiğimiz bilgiden başka, şunları buraya almayı konu
nun gereği görüyoruz.

1) İlk, zorunlu varlık (vacibul-vücud) yukarda açıkladığımız şe
kilde varlığı sabit olunca, diğer varlıkların ondan meydana gelişi zo
runlu olur381; ve diğer varlıkların nedenidir382.

2) Diğer varlıkların Zorunlu varlıktan meydana gelişi çıkış (sudur), 
taşma (feyz) yoluyladır383. Görüldüğü gibi, burada Farabi ve İbn Sina 
neden sözünden uzaklaşmışlardır. Her ne kadar her ikisi de nedenin 
nedenliyi zorunlu olarak meydana getirdiğinden, yani neden var olduk
ça nedenli de onunla beraber bulunduğunda Aristo’ya uyuyorlarsa da, 
Aristo’nun hareketsiz nedeni ile kâinatın açıklanmasını yeterli bulma
mışlardır, ve böylece Plotinus’un aracılığıyla yeni bir yol tutmak
tadırlar.

3) Zorunlu varlık diğer varlıklar için var olmadığından, ken
dinden meydana gelen varlıklar hiç bir suretle kendi varlığının nedeni 
olamazlar384 : zira kendisi başka varlıklar için olsaydı, kendisi gaye ve 
yetkin neden olmaktan çıkardı, İlk Var olamazdı ve vasıta olmuş 
olurdu.

4) Zorunlu varlık başkasına varlık vermekle de kendinde bulun
mayan bir yetkinliği (kemâli) elde etmeye muhtaç değildir385. Burada in
sanın ve hatta tabiattaki olayların elde etmeye çalıştıkları bir amaç 
olmadan hareket etmeyecekleri ve bu hareketlerin de kendilerinde eksik 
olan bir niteliği kazanmak olduğu düşünülerek buna benzer herhangi, 
bir gaye ve yetkinlik elde edilmesinin İlk, Zorunlu varhk için düşünül
mesini önlemektir. Evet, O da varlık veriyor, feyz veriyor ama, bunları 
bizim, maksat ve amacımız gibi bir maksat için vermez. Amaç, insanı 
harekete geçirir ve yapmadığı bir İşi yapmayı sağlar386. Bu ise amaca 
varılınca durmayı içerdiği gibi, daha önce de yapanın yapan (fail) 
olmadığını içerir. Oysa bu, Zorunlu varhk, yetkin Tanrı için eksik
liktir. Bundan dolayı onun işinde gaye aranmaz.

5) Bir varlığın Zoranlu’dan meydana gelmesinde bu zorunlu 
(vacibul-vücud), özünden başka hiç bir nesneye muhtaç değildir. Bu

381 Farabi, Medine Fazıla 15; Siyase Medeniye 47, Beyrut 1964; İbn Sina, İlâhiyat 
2/376; Necat 254.

382 Farabi, Daava Kalbiye 3, Haydarabat; İbn Sina, aynı yerler.
383 Farabi, aynı yerler; İbn Sina, İlahiyat 2/403.
384 Farabi, aynı yerler; İbn Sina, İlâhiyat 2/405.
385 Farabi, aynı yerler; İbn Sina, İlâhiyat 2/396.
386 Farabi, Daava Kalbiye 4, Uyan 58; Talikat 2; İbn Sina, İlâhiyat 2/395-402; 
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nesne 1) İster kendinde oluşan bir olay (araz), 2) Daha önce bulunma
yan bir hareket, 3) İster özünden başka bir alet olsun387,

6) Varlığı, -başkası ondan meydana geldi diye- öz varlığından 
daha yetkin (kâmil) olmadığı gibi, öz varlığı da, başkasını meydana 
getiren varlığından daha yetkin değildir388. Farabi şunu demek istiyor: 
Nasıl başkası kendinden meydana geldikten sonra olan varlığı, o baş
kası meydana gelmeden önce olan varlığından yetkin değilse, başkası 
kendinden meydana gelmeden önce olan varlığı, o başkası meydana gel
dikten sonra olan varlığından da yetkin değildir. Farabi burada “ön
ce” ve “sonra” sözlerini kullanmaktan çekiniyor, zira araya bir süre
nin girdiği anlaşılır diye korkuyor ve böylece birinin diğerinden yetkin 
olmamasından ötürü kendinden meydana gelen varlık ile kendi öz 
varlığı arasında süre diye bir boşluk ve gecikme olmadığım ilave 
ediyor389.

7) Başka bir varlığın kendisinden meydana gelmesinde kendi özü 
tarafından da, dışardan da herhangi bir engelin bulunduğu düşünü
lemez390. Yani varlıkların meydana gelişinde kendisinde bir direnme 
ve karşı koyma yoktur. Bu anlama göre O (İlk Zorunlu varhk) her şe
yin varlığını arzulamaktadır. Bundan dolayıdır ki, ezelde kendinde 
olmayan ve sonradan meydana gelen bir iradesi yoktur391.

8) Bütün varlıklar İlk, Zorunlu varlığın özünden (zatı) geldiği 
için özünün gereğidir. Özünün gereği ise de, yukarda açıkladığımız 
gibi özünün aynı veya benzeri, ya da cüzü değildir. Buna karşılık özüne 
aykırı da değildir392. Özünün gereği olması, zorunlu olarak ondan 
meydana gelir, sözleri birbirini pekiştirir. Yalmz buradaki gereklilik 
ve zorunluluk mantık bakımından değildir. Bu zorunluluk, Zorunlu 
Varlığın yetkinliğinden (kemâl) doğan bir zorunluluktur. Farabi de
vam eder; yapan (fail) yaptığı nesnenin yapanı olduğunu bildikçe -ki 
Tanrı bilir- kendi özüne aykırı olmayan her nesneyi arzu eder. O 
kendine aşık olmasından dolayı bunları kendisi ister ve öylece işinden 
maksat kendi özü olmuş olur393.

İşte bu maddelerle Farabi ve İbn Sina’ya göre biraz daha belirtti
ğimiz İlk var, Zorunlu varlık (Tanrı), varlıkların içinde bulunmaları

387 Farabi, Medine Fazıla 15; Siyase Medeniye 48.
388 Farabi, Medine Fazıla 16; Siyase Medeniye 48.
389 Farabi, Medine Fazıla 16; Siyase Medeniye 48.
390 Farabi, Medine Fazıla 16; Siyase Medeniye 48; îbn Sina, İlâh. 2/402.
391 Farabi, Daava Kalbiye 4.
392 Farabi, Talikat 2.
393 Farabi, Talikat 2.



gereken iyilik düzeninin İlkesi (mebdei) olan özünü (zatmı) düşünmek 
(Uyun’da bilmek) yoluyla varlıklar kendinden meydana gelir ve böy
lece Onun düşünmesi (Uyun’da bilmesi) varlığın nedeni olmuş olur394.

Yukarda Birliği ve tekliği anlatılan bu ilk, yetkin ve tek"varlık ne
deninden ancak bir tek nesne meydana gelir, çünkü birden ancak bir 
çıkar395, her bakımdan bir ve zorunlu olandan da birden çok nesne 
çıkarsa, bu iki sonucu gerektirir, a) Nedenin varlığının iki durumu, 
yönü (haysiyeti) olmasını gerektirir ki, her bir yönüne, durumuna göre 
ayn ayrı göstersin. Oysa Tanrının tek yönü ve durumu vardır, bu da her 
yönden zorunlu oluşudur, b) Nedenin varlığının cüzleri olması gerekir 
ki, her bir cüzü ayrı ayrı birer nedenli meydana getirmiş olsunlar. 
Bunun imkânsızlığı yukarda anlatıldı. Sonuç olarak İlk, Zorunlu 
nedenden çıkan ve meydana gelen tek şey birinci akıl adını alır. Şimdi 
bundan diğer varlıkların nasıl çoğalacağını görelim396.

1) Birinci A kıl:
Tanrının kendini düşünmesinden meydana gelen birinci akıl tek

tir, fakat varlığında ikilik vardır. Bu, Tanrıya göre zorunlu ve kendi 
özüne göre olurlu oluşudur. Bu ikilik varlığının özünde cüzler olarak

394 Farabi, Daava Kalbiye 4; Uyun 58; îbn Sina, İlahiyat 2/403.
395 Farabi, Zenon 6; îbn Sina, Necat 276; îlâhiyat 2/405.
396 Farabi’nin müstakil bir “Akıl” risalesi vardır. Ancak bu risalede bahsedilen 

“akıl” ile “sudur” nazariyesinde zikredilen “Akıllar” silsilesi arasında bir münasebet 
yoktur. Farabi bu risalesinde Aristo’nun çeşitli eserlerinde zikrettiği “akim” çeşitli mana
larını açıklarsa da, Aristo’nun ““Metafizik” inin “Lamda” bölümünde zikretmiş olduğu 
“akl”a gelince, onu açıklamadan bırakır ve risalesini bitirir. Bu risalede Farabi, aklın 
“mutekellim” 1er ve halk tarafından nasıl anlaşıldığını açıklar. Nevarki, bu risalede zikre
dilen akim bütün manaları, hatta “faal akıl” dediği akln manası da, insan aklının çeşitli 
derecelerdeki manasını açıklamaktır. Bütün bunlardan şu anlaşılıyor. Farabi’nin, metafizik 
eserlerinde kullanmış olduğu “akıl” , onun Ay üstü dediği kâinat varlıklarında “Sudur” 
nazariyesi için kullandığı “akıl”dır. Bu “akıl” risalesinde anlatmış olduğu “akıl” Ay altı 
varlıklarında en üstün bir varlık olan insandaki akim çeşitli durumlardaki tezahü
ründen ibarettir. Belleten cilt 15, sa. 178 de Ahmet Ateş, “Akıl” risalesinin büyük ve küçük 
olmak üzere iki nüshası olduğuna işaret ediyor ve büyüğünün nüsha farklarından başka 
ayrı bir eser olmasını tercih ediyor. Biz ise, muhteva bakımından ayrı sayılabilecek bir eser 
henüz ortaya çıkmış olmadığından, öyle bir eser ortaya çıkana kadar, “Akıl” risalesinin 
bazı nüshalarının bir kaç sayfa kadar sondan uzun olma vasfından başka bir mana taşıma
dığı kanaatındayız. Bouyge’inin neşrinin fazla sayfalı (Fatih nüshası ile aynı 5316) ve Mısır 
1907 basımlı nüshanın eksik sayfalı nüshalardan (Ragıp paşa 1461 ve Üniversite 1458 
nüshalarında olduğu gibi) basıldığı anlaşılıyor. Emanet Hâzinesi 1730 da mevcut olan 
nüsha Belleten’de Ahmet Ateş tarafından zikredilmemiştir. îbn Sina’ya da “Ukul” risalesi 
diye bir risale nisbet edilmektedir. Baş tarafındaki bir sayfa Farabi’ninkine çok benze
mekte ise de, onun kadar önemli ve sağlam üsluplu görünmemektedir. Sanki acemi bir 
kimsenin elinden çıkmıştır. Nuruosmaniye (450d-451a).



değil, çünkü tektir, tek varlığın değişik yönlerinden ileri gelmektedir. 
Bu da tik. Zorunlu varlık gibi düşünür. Bunun bu düşüncesinde Fa
rabi ve İbn Sina’ya göre üç durum vardır, a) Kendini var eden ilk varlığı 
düşünmesi, b) kendinin ilk, zorunlu varlığa göre zorunluluğunu düşün
mesi, c) kendinin kendi özüne göre olurlu olduğunu düşünmesi. Birin
ci durumda zorunlu varlığı düşünmesinden ikinci akıl, ikinci durumda 
kendi varlığının dolayısıyla zorunlu olduğunu düşünmesinden birinci 
göğün nefsi, üçüncü durumda kendi özüne göre olurluluğunu düşün
mesinden göğün (felek) cismi, maddesi meydana gelmektedir397.

2) İkinci ak ıl:
Bu akıl da kendi özüne göre olurlu ve birinci akla göre dolayı

sıyla zorunludur. Birinci akıl gibi İlk, Zorunlu varlığı (Tanrı) düşün
mesinden üçüncü akıl ve kendi özünün zorunluluğuna göre birinci 
göğün nefsini (sureti), kendi özünün (zatı) olurluğuna göre, birinci 
göğün maddesini (cirm, cisim) meydana kor398.

3) Üçüncü akıl:

Üçüncü akıl da ilk varlığı düşünmekten dördüncü aklı, kendi özü
nün zorunluluğuna göre sabit yıldızların nefsini (suretini) ve kendi 
özünün olurluluğunu düşünmesinden de bu yıldızların maddesini mey
dana getirir399.

397 Farabi, Uyun 58; Daava Kalbiye 4; İbn Sina, İlâhiyat 2/406; İşarat 3 /346; Dr. 
Cemil Saliba, Min Eflâtun ila İbn Sina 89.

Farabi, Fazıla vc Medeniye’de iki varlık ortaya koymaktadır. Biri akıl diğeri gök 
(felek), fakat Uyun, Zenon, Kalbiye’de göğün iki şeyden meydana geldiğini söyler. Biri 
göğün nefsi, diğeri maddesidir (Uyun 59, Zcnin 6, 7, Kalbiye 5). İbn Sina da Farabi gibi 
göğün Sureti, der vc nefsini kasdeder, maddesi, der, cirmini kasdeder, aynı yer, İşarat 31653, 
Tusî şerhi ile birlikte. Bu duruma göre biz üçlü yönü izleyeceğiz. Yalnız, Tusî’den göğün 
maddesinden kuvve halinde ve suretinden de fiil halindeki varlığının kasdedildiğini öğreni
yoruz, İşarat Şerhi 3/653; îbn Sina, Marifetül-Nefs ve Ahvaliha, cl-Meşrik 332-Beyrut 
1934.

398 Burada bir nokta tartışılmaktadır. İkinci akıl doğrudan doğruya ilk varlığı (Tan- 
rı)mı düşünmektedir, yoksa birinci aklı mı? Farabi ve İbn Sina’nın açık ifadeleri İlk Varlığı 
düşünmesini gösteriyor. Böylece her akıl ilk varlığı düşünerek kendinden sonraki aklı mey
dana getiriyor. Biz ilk sözünü Tanrı için ve birinci sözünü akıl için kullanıyoruz. İbn Sina’
nın kullandığı evvel sözü karışıklığa sebep oluyor. İşarat Şerhi 3 /653.

399 Farabi bu akıl silsilesini Daava Kalbiyede, 5, ve Uyunda 59, üçe kadar, Zenon’da 
7, beşinci akıl ve Zuhal’a kadar, anlatır, sonra onuncu faal akla kadar, der. Medine Fazıla’da 
onbirinci akla kadar teker teker saymaktadır, 19-20. İbn Sina, İlâhiyat’ta 2 /406, ikinci akla 
kadar ve 407 de faal akılda son bulduğunu, Arus-da, Nuru Osmaniye 4894 de on aklı de
recesiz teker teker anar ve yanlarına Farabi gibi sabit yıldızları da zikreder. Dr. Cemil Sa- 
Saliba adı geçen eserde üçüncü akla kadar 88-9, anlatır ve Ay felekinde son bulduğunu 
ekler.



4) Dördüncü akıl:

İlk varlığı düşünmesinden beşinci aklı, kendinin zorunluluğunu 
düşünmesinden Zuhal’ın nefsini (suretini) ve kendinin olurluluğunu 
düşünmesinden onun maddesini meydana kor.

5) Beşinci akü:
Beşinci akıl da ilk varlığı düşünmesinden altıncı ve kendinin dola

yısıyla zorunluluğunu düşünmesinden Müşteri’nin nefsi ve kendinin o- 
lurluluğunu düşünmesinden onun maddesi meydana gelir.

6) Altıncı akıl:
Altıncı akıl da aynı şekilde hem ilk Varlığı ve hem kendini düşünür, 

îlk varlığı düşünmesinden yedinci akıl ve kendinin zorunlu yönünü dü
şünmesinden Merih’in nefsi, kendinin olurluluğunu düşünmesinden o- 
nun madesi meydana gelir.

I )  Yedinci akıl:
Yedinci akıl da öncekiler gibi ilk varlığı (Tanrı) düşünmesinden se

kizinci akıl ve kendinin zorunlu yönünü düşünmesinden Güneş’in nef
si ve kendinin olurluluğunu düşünmesinden güneşin maddesi oluşur.

7) Sekizinci akıl:
Sekizinci akıl da ilk Varlığı düşünür ve onu düşünmesinden doku

zuncu akıl, kendinin zorunluluğunu düşünmesinden zühre’nin nefsi ve 
kendinin olurluluğunu düşünmesinden onun maddesi meydana gelir.

9) Dokuzuncu akıl:
îlk varlığı düşünmesinden onuncu akıl, kendinin zorunluluğunu dü

şünmesinden U tand’ın nefsi (sureti) ve kendi olurluluğunu düşünmesin
den onun maddesi meydana gelir.

10y> Onuncu akü:
Onuncu akıl diğerleri gibi îlk varlığı düşünür ve onu düşünmesin

den onbirinci akıl, kendinin dolayısiyle zorunlu olduğunu düşünmesin
den Ay’ın sureti ve kendinin özüne göre olurlu olduğunu düşünmesin
den Ay’ın maddesi var olur.

I I ) Onbirinci akıl:
Onbirinci akıl da İlk varlığı ve kendini düşünür. Maddeye ve mahal

le muhtaç olmayan ayrık (mufarık), hareketsiz ve soyut varlıklar bunda 
sona erer. Ay küresinde de gök cisimler son bulur400.

400 Farabi' Medine Fazıla 20; îbn Sina, Arus Risalesi 4b, Nuru Osmaniye Nu. 4894.



Böylece onbir akla kadar bir silsile tesbit etmiş oluyoruz. Burada 
Farabi ile İbn Sina arasında şöyle bir fark göze çarpmaktadır. Farabi’- 
ye göre, bu akılların her birinin kendi özünü meydana getiren bir 
varlığı vardır. Bu kendilerine özgü varlık, başka bir varlık meydana 
getiren varlıklarının aynıdır. Bu ifade İlk, Zorunlu Varlık (Tanrı) hak
kında da geçmişti. Bu akıllar, varlıklarını İlk Varlıktan aldıkları için 
kendilerinden meydana gelecek diğer varlıkların meydana gelmesinde 
kendi öz varlıklarından başkasına muhtaç değillerdir401. İbn Sina, 
birinci aklı İkinciye ve İkinciyi üçüncü ye vasıta göstermektedir. Allah 
önce birinci aklı ve birinci aklın aracılığıyla ikinci akh ve ikinci aklın 
aracılığıyla üçüncü akılı yarattığını söyler402. Böylece Allah akıllarla 
doğrudan doğruya temas halinde olmadığı ve onları bizzat kendisinin 
yaratmadığı anlaşılıyor. Fahreddin Razi ve Ebul-Berekat Bağdadi de 
böyle anlamış, fakat Tusî her ikisine şöyle cevap vermiştir. Hepsi bütün 
akılların Tanrıdan geldiğinde birleşmiştir. İfadelerinde gevşeklik veya 
kolaylıktan ötürü bulunan müsamaha bunu ikinci bir nedene dayama
ları prensiplerine aykırı değildir403. Oysa Farabi bu noktayı açık ifade
lerle tekrarlamıştır; ve Tanrıyı akılların (İkinci varlıklar, Birinci Tanrı
dır) bitişik, yakın (karîb) nedeni olduğunu açıklamıştır404. Farabide 
rastladığımız ikinci temel şudur. Bu akıllar (İkinci varlar) başlangıçta 
kendilerine varlık verildiği zaman tam ve kendilerine yetecek kadar 
verilmiştir, onun için kendilerinde eksik olan bir şeyi kazanmak için 
gayret sarfetmeyecekler ve dolayısıyla da hareket etmezler, ama gök 
cisimler kendilerinden meydana gelmektedir405. Bu, onların gök cisim
leri meydana getirmeye muhtaç olmalarından değildir.

Bu akılların sayısında da anlaşmazlık vardır. Farabi onbir vebazan 
on olduklarını açıklamış ve bunların sayısının kesin bilinmediğini406 
ve böylece verdiği rakamın kesin bilgi yerine tahminî bir bilgi vereceği
ni ifade etmiş oluyor. İbn Sina bu sayıda kararsızdır. Birbirini tutmayan 
üç fikir ileri sürer. Yıldızlar sayısmcadır, sayıları ondur, Aristo’ya göre, 
elliye yakm veya daha çoktur der407. Necat Şarihi Fahreddin Razi ve 
Muhammed İsferayini îbn Sina’nın bu karışıklığına değinirler408.

401 Farabi, Siyase Medeniye 52.
402 İbn Sina, Risale alan-Ncfs en-Natıka 198, Ahmet Fuad Ehvanî Neşri 1952, Mısır;

Plotinus Şerhi 3 /654.
404 Farabi, Siyase Medeniye 31, Beyrut.
405 Farabi, Siyase Medeniye 53, Beyrut.
406 Farabi, Uyun 59; Medine Fazıla 23, 24.
407 îbn Sina, Necat 273; İlâhiyat 2/401.
407 İbn Sina, Necat 273; İlâhiyat 2/401.
408 Fahreddin Razı, Şerh Necat, 406 b, Ayasofya, 2431; Muhammed İsferayini, 250b, 

Ragıp Paşa 861.



Buraya kadar çıkış görüşünü (emanation, feyz) görmüş oluyoruz. 
Plotinus tarafından önce ortaya atılan ve Farabi, İbn Sina tarafından 
oldukça işlenen bu görüş hakkında ileri sürülen tenkidleri genişliğine 
ve derinliğine ele alamıyacağız. Yalnız kendimizce de tatmin edici ol
mayan yönlerine dikkati çekmeye çalışarak, yaratma ile ilgililiğine de
ğineceğiz. Plotinus’un bu çıkışı güneşten ışınların ve ateşten sıcak
lığın meydana gelişine benzettiğini gördük. Aynı görüşü Farabi ve 
İbn Sina’nın aynı misallerle açıklamadıklarına dikkati çekmek isteriz. 
İbn Sina “nur” sözünü halis (mahz) akıl anlamında kullandığını409 
ve Zorunlu varlık (vacibul-vücud) hakkında da “Onun başkasına arzusu 
ve iradesine göre tesir gösteren nurun onlara taşmasının kaynağı ol
duğunu”410 ifade eder. Görüldüğü gibi, buradaki nur sözü de açık 
bir fikir vermediği gibi, bunu, başkalarının anladığı gibi, İran dinlerinin 
nur ve zulmet (aydmlık-karanlık) prensiplerine göre açıklamanın da 
yanlış olduğuna kaniyiz411.

Plotinus’un maddesel misali Farabi ve İbn Sina’yı tatmin etmemiş 
olduğundan olacak ki, kendileri aklî bir şekilde açıklamak istemişler ve 
bu hususta düşünmeyi (taakkul) ve bazan ilmi kullanmışlardır. Zo
runlu varlığın nitelikleri bahsinde gördüğümüz gibi, Tanrının ilmi, 
düşünüşü412 ve diğer nitelikleri bile özünün aynı idi ve ilmi, varlıkların 
nedeni gösterilmişti. Bu noktada şunlar insanın zihnini meşgul etmek
tedir:

a) Zorunlu varlığın (Tanrı) birliğine karşılık, bir çok niteliklerle 
nitelenmesinin birliğini zedelemediğini açıklamışlardır. Şüphesiz her 
nitelik ayrı anlam taşımaktadır, yoksa bu niteliğinin bir anlamı kalmaz. 
Bir çok niteliklere sahip olan zorunlu varlığın, varlıkları bizzat kendi
sinin aracısız var etmesinde, onda bir çokluğun akla gelebileceğini 
düşünmek, bir çok nitelikleri ona vermenin akla getireceği çokluk
tan daha tehlikeli değildir. Çok nitelikli olan, çok şeyleri yapabilme
lidir. Farabi ve İbn Sina’nın Zorunlu varlığın verdikleri bir çok nitelik
ler prensibi, birden ancak bir çıkar prensibini ve dolayısıyla kâinat
taki çokluğu, bir aracı ile açıklama prensibine aykırı görmekteyiz.

b) Farabi ve İbn Sina’ya göre, on bir aklı açıklarken gördük ki, 
her bir akıl doğrudan doğruya İlk Zorunlu Yarlığı (Tanrı) düşünerek

409 îbn Sina, Marifet en-Nefs en-Natıka 187, Ahmet Fuat Ehvanî Neşri.
410 İbn Sina, Risale el-Feyz el-îlâhî 29 a, Ayasofya 4851.
411 Dr. Cemil Saliba, Min Eflâtun ila İbn Sina 90-91.
412 Taakkul sözünü düşünme olarak çeviriyorsak da, bu Türkçedeki muhakeme et

mek anlamında anlaşılmamalıdır.



kendinden sonraki aklı meydana getiriyor. Bu akıllar en az on olarak 
kabul edildiğine göre, her birinin de tik Zorunlu varlıkla ayrı ayrı 
temasta bulunduğuna göre, Zorunlu varlığın birden çok varlıklarla 
temas halinde olduğu sabit olur ve böylece tik  varlıktaki birliğin 
bozulmuş olması gerekir. Bu bakımdan da bu çıkış görüşü, onlara göret 
Tanrının birliğini koruyamamaktadır.

c) Akılların on bir veya herhangi bir sayıda durdurulmalarına açık 
bir sebeb gösterilmediği gibi, birden çok olmalarının da nedeni ve 
faydası açıklanmamıştır. Görüldüğü şekilde, ikinci ve sonraki akıl
lar hep birinci gibi, üç şey meydana getirmişler ve birinin diğerinden 
farkı, sadece sabit yıldızları (Zuhal, Müşteri gibi) gökte yerleştirmekten 
başka bir şey olmadığına göre, bu on akıl görüşü eski gök biliminin 
tesirinde kaldığı ve onu tann-kâinat münsebetinde esas aldıkları görü 
lüyor. Her akıl, Tanrı ile temasta olduğuna göre, her gök küresinin ay
rı bir idarecisi olmuş olacak ve böylece gökler tek elden ve tek vasıta 
ile idare edilmiş olmayacaktır.

d) Tanrının kendini düşünmesinden aklın meydana gelmesini 
düşünmek açıklanamamıştır. Tanrının kendini düşünmesiyle birinci 
akıl meydana gelir demek pek yetersiz bir sözdür. Burada nasıl’a cevap 
verilmiş değildir. Biz kendi düşüncemizi açıklamaktan aciz olduğumuz 
gibi, bizim düşüncemize benzemeyen Tanrının düşüncesi ve onun var
lığı var edeceğinin zorluğu bu akıllar görüşünde açıklanmaktan çok 
kapahlığa gömülmüştür.

Biz onların namına şöyle açıklamağa çalışacağız. Nasıl ateş sıcak
lık veriyorsa, ikisi de ayrı ayrı ve birbirine benzemeyen varlıklarsa, 
Tanrı da düşünüyor demek iş ve fiil halinde bir varlık oluyor, onun bu 
işi ateş gibi daima fiildir ve kendi kendine böyle fiil halinde bulunur
ken fiili tesir yaratıyor ve başka bir nesne meydana getiriyor demektir. 
Ama gene de bu pek yetersiz bir tarif oluyor. Biz ne de olsa tabiat 
varlıklarının birbirine olan tesirlerinden örnek vermeye çalışıyoruz. 
Oysa unutulan bir nesne vardır, o da kâinattaki varlıkların araların- . 
daki kanunlar başkası tarafından ortaya konmuştur. Biz ancak iki 
varlığı o kanunlara göre değerlendiriyoruz. Tanrı ve kâinat ilginliğinde 
de üçüncü kanun koyan bir varlık kabul edilmedikçe -k i o zaman 
O Tanrı olacaktır- bunu tabiat ilimlerinin tesirinde olan bilimlerle 
açıklamak daima kapalı olacaktır. Çünkü ateş sıcaklık verip ısıtıyorsa 
var olan bir şeyi ısıtıyor, sıcaklık bir şeyde var olan bir şeydir, yani 
arazdır. Bu durumda aklın, Tanrımn düşünmesiyle düşünür bir akıl 
olmadan önce var olması ve Tanrının varlığına eşit derecede ezelî bir



varlık olması gerekir. Oysa Farabi ve ibn Sina bunu kasdetmemİş- 
lerdir, onlara göre de, o ezeliliğini de varlığını da Tanrıdan almaktadır.

e) Tanrının düşünmesi bir şey, akim varlığı ise başka bir şeydir. 
İkisinin arasındaki ilgi nedir? Tanrının düşünmesi Onun niteliğidir, 
Ondan ayrılmaz, hatta kendisidir. Akıl düşüncenin kendisi değildir, 
çünkü o zaman Tanrı ile özdeşleşmesi gerekirdi. Akıl müstakil salt ve 
soyut bir cevherdir, özdür. Tanrının düşüncesi kendinden ayrılmaya
cağına göre ve akıl da Tanrının varlığında, yani özü içinde var 
edilmeyeceğine göre -çünkü bu durumda Tanrı başkasının konusu 
(mevzu) olur ve hem de birliği bozulur- Tanrının kendini düşünmesi 
ile dışarda soyut, kendi kendine duran (kaim binefsihi) bir varlık nasıl 
meydana gelmiş olur? Bunu, çıkış görüşünün çözümleyemediği413, ama 
gene de Aristo’nun durgun muharrik görüşüne başka bir yön verdiği 
inkâr edilemez. Bu Tanrının düşüncesi ile birinci aklın meydana gelişi 
şeklindeki çıkış görüşüne aykırı görülen diğer bir görüş ile yaratmanın 
nasıl açıklanabileceğine geçmeden önce, maddesel olmayan ve maddede 
bulunmayan bu salt ve soyut akılların maddesel kâinatla, oluşmalar 
dünyasıyla ilgisini sağlayan faal akla değinelim.

Akılların son halkasına faal akıl denilmektedir. Farabi, kâinatın 
düzenini Tanrıdan sonra iki kategoriye ayırır. Biri Ay üstü göklerin 
düzeni ve yönetmenliği, diğeri Ay altı varlıklarının yönetmenliğidir. 
Gökleri, her birine ait olan akıl yönetir ki, bu akıllar ikinci varlıklardır. 
Ay altı dünyayı faal akıl yönetir. Ay altının yöneltilmesi üstünün yö
netilmesine benzemez, çünkü üstündeki varlıklar değişmez. Oysa Ay 
altı varlıkları değişen, oluşan, şekilden şekle giren varlıklardır. Bu faal 
akıl bir yönden Tanrıyı düşünür ve kendinden önce gelen akılları dü
şünür, bir yönden de Ay altı varlıkları düşünür. Kendinden aşağıda 
olan varlıkları düşünme bakımından Ay üstü göklerin akıllarından ayrı
lır, onlar kendilerinden aşağı olanı düşünmezler. Fakat akü, Ay altı 
varlıklarından sorumlu oluyor. Bu oluşmalar ve değişmeler hep onun 
işidir. O, kuvve halinde olan varlıkları fiil haline kor, şekilsiz maddeye 
şekil verir ve şekillerini değiştirir. Bundan dolayı ona Farabi gibi İbn 
Sina da “şekil veren” (vahibus-suver) adım verirler. Bazı kimselerin 
anladığı gibi, bu şekil veren akılların son halkası, diğer deyimle onuncu 
akıldır. Tanrı değildir. Akıllar silsilesinde Tanrıya akıl denmemiştir. Bu

413 İbn Rüşd, çıkış görüşünü Aristo’nun neden görüşüne uyarak tenkid eder. Onlara 
göre, kâinatın maddesi ezelî olduğundan, o, değişik ve çeşitli olduğu için, Tanrının çeşitli 
niteliklerinden faydalanarak kendine gerekeni alır; çünkü onlara göre Tann vermiyor, kâi
nat hareket ediyor ve ona benzemeye çalışıyor. Bk. Tefsir Mabadettabia 3 /1648-9, 1705, 
7 ,8 ; Mabadettabia 150,51,2, 6, Haydarabat 1947. Henry Corbin de çıkış görüşüne yapılan 
tenkidlere epeyce yer verir. Bk. Avicenna and Visionary Recital, p: 106, vd., N. Y. 1960.



hususta Farabi’nin ifadesi pek açıktır. İbn Sina’nınki de Tann anlamı
nı verecek kadar kapalı değildir. Farabi ve îbn Sina faal akla fiil halin
de akıl da derler414.

III. Y A R A T M A

Farabi ve îbn Sina’ya göre yaratmayı açıklayacağımız bu bölüm
de, yaratmayı felsefe düzen (system) lerinin içinde belirtmek gerek
mektedir.

Farabi ve îbn Sina kâinattaki varlıklar hakkında mahiyet ve var
lık sözlerinin kullanıldığını ve bir nesnenin mahiyetinden konuşul
duktan sonra ayrıca da varlığından söz edilmekte olduğuna göre bir 
nesnenin hem mahiyeti ve hem de varlığının ayrı ayrı düşünüldüğünü 
görmüşler ve aslında dilce bu iki kelimenin ayrı anlam taşıdığına ba
karak bir kural koymuşlardır. Bir nesnenin hem mahiyeti hem varlığı 
var; bu ikisi birbirinden ayrıdır. Demek ki, nesne iki nesneden meydana 
geliyor; biri mahiyeti, diğeri varhğı. Bu ikisi ayrı olunca bir nesneyi 
teşkil etmeleri için, birinin onları birleştirmesi gereği ortaya çıkıyor, 
çünkü görülen dünyada her oluşmanın (hareket dahil) bir nedeni var
dır, bir nesne kendi kendinin nedeni olamaz.

Böylece gene gözlem yoluyla ikinci bir kural konulmuş oldu: 
Her edilenin bir edeni vardır. Bu eden neden’dir. Fakat daha ileri 
gidebilmek için, koydukları kuralların geçerliğini incelemek zorunda 
idiler. Bunu yapınca baktılar ki, birinci kural -b ir nesnenin varlığı ma
hiyetinden ayrıdır-, bu yapan nedene uygulanırsa, ona da bir eden 
neden gerekecek; bu böyle sürüp gidemez.

Öyleyse üçüncü bir kural koyma zorunluğu vardır. Bu kural baş
kasına olan ihtiyacı kaldıracak şekilde olmalıdır. Başkasına ihtiyaç 
mahiyet ve varlığın ayrılığından doğmuştur: Bu duruma göre bulaca
ğımız son eden nedenin mahiyeti ile varlığının ayrılığım kaldırmak 
lâzım ki, başkasına muhtaç olmasın. Böylece üçüncü kural ortaya çık
mış oldu. Mahiyeti ile varlığı aynı olan, daha doğrusu mahiyeti olma
yan sırf varlık ve varlığın kendisi olan bir varhk vardır. Bundan sonra

414 Bk. Farabi, el-Medeniye 31, 34, 36,40, 55, 80; Daava Kalbiye 5; Zenon 7; Albert 
Nasr Nadir, Medine Fazıla önsözü 910, 1959, Beyrut. Farabi, Medine Fazıla, 44, 45; 
İbn Sina, Necat 193, 273, 281; İlâhiyat 2/388, 410-11; Dr. Cemil Salib, Min Eflâtun ila 
îbn Sina 88-89; Talikat ala kitabiıı-Nefs li Aristo 103, Aristo İndel Arab; Risaleti Arus 
4b, Nuru Osmaniye 4894; Ahval en Nefs. 111, 112, 123; Şifa, Kitab el-Nefs 246, Prague 
1956; İşarat 2 /367, 3 /660,1, 674; Kadri HafızTokan, Kitab el-Mehrecan İbn Sina, 3 /192, 
Bağdad, 1956. Marifet en-Nefs en-Natıka 334, Meşrik, Beyrut, 1934.



birinci kural ve üçüncü kuralın kapsamını anlatacak adların konul
masına sıra geldi. Madem ki birinci kuralda mahiyet ile varlık bir araya 
gelerek bir nesne oluyor, öyleyse varlığında oluşma olan varlıklara 
olurlu (mümkün) denecektir. Üçüncü kuralın kapsadığı anlamda 
böyle bir oluşma olmadığından, ona zorunlu (vacib) denecektir. Burada 
zorunlu anlamı, aklın onu kabul etmek zorunda kaldığı, ya da başka
larına varlık verecek güçte zorunlu varlık anlamım taşımasında bir sa
kınca olmasa gerektir.

Felsefe düzenlerinin temelini teşkil edecek yeni bir kural’a, buna 
dördüncü diyelim, ihtiyaç vardır. Bu, zorunlu varlığın bire indirilmesidir. 
Eğer zorunlu varlık birden çok plursa -birbirinden ayrı ve birbirine 
karşıt olmadıkça çoklukları ortaya çıkmaz- birbirlerini götürürler ve 
neticede olurlu varlıkla ilgilenip ona varlık verecek kimse kalmaz. 
İşte bundan dolayı zorunlu varlığın tekliği kuralı doğmuştur.

Şimdi bu zorunlu varlık tek olunca, her bakımdan yetkin ve zo
runlu olması, kimseye muhtaç bulunmaması gerekir; o diğer varlıkların 
bütün ihtiyaçlarını giderecek güçte olacaktır, ki buna beşinci kural diye
lim.

Bunu altıncı kural tamamhyacaktır. O da olurlu varlığın eksik ve 
kusurlu oluşudur. Bal tutan parmağını yalar, ata sözü gibi, Zorunlu 
varlık olurluya değince, kendisine eksikliğin bulaşacağından korkul
maktadır. Kaşık ile bal alındığı gibi, zorunlu varlığa da bir alet veril
melidir ki, böylece olurlu varlıkla temas kurarken kendisine olurluluk 
bulaşmasın.

Artık yedinci kurala gelmiş bulunuyoruz. Mahiyeti ile varlığı ayrı 
olan herhangi bir nesne, yani olurlu nesne var edildiğinde, zorun
luluk kazanır. Bu onu bir yönden olurlu, diğer yönden zorunlu kılar. 
Zorunlu yönü zorunlu varlıktan yana ve olurlu yönü olurlu varlıktan 
yana olur. Meydana gelen varlık, zorunludan alacağı yetki ile olur- 
lulara varlık verecektir.

Yukardaki tenkitlerden başka, burada şöyle bir zorlukla karşı
laşılıyor. Her ne kadar olurlu varlık var edilince, zorunluluk kazanacak 
ve olurlulara aracılık edecekse de, o var edilirken de başka bir aracıya 
ihtiyaç olacaktır; bu aracı da aslında olurlu-mahiyeti ile varlığı ayn
ise, ona da başka bir aracı gerekecektir, ve bu böylece sürüp gidecek, 
hiç bir zaman zorunlu varlık ile olurlu varlık arasındaki uçurum 
aşılamıyacaktır415. İbn Sina, burada mahiyet ve varlık ayırımı kuralının

415 Bundan dolayı, E. Gilson, bu uçurumun varlıkçılık yönünden sonsuz uzaklıkta 
olduğunu söyler, Being and some philosophers 90,



umumiliğinden bir kere daha ayrılır. Birinci ayrılığı Farabi ile zorunlu 
varlıkta yapmışlardı.

Mahiyeti ile varlığı ayrı olan olurlunun olurluluğu (imkan) var
lığından önce gelirdi. Bu anlamda olan olurlu ile zorunlunun teması, 
açıklandığı gibi,imkânsız olacağından, bu uçurumu aşmak için, İbn Sina 
yeni bir kuralla yeni bir varlık bulmak zorunda kaldı. Bu yeni varlığın 
olurluluğu varlığından önce değildir. O olurlu olacak, ama üzerinden 
yokluk (bir anlamda olurluluk) geçmiş olmayacağı için zorunlu var
lığa benzeyecek yönü kuvvetli olacaktır. Bu varlık göksel varlıklardır. 
Eski astronomiye göre, göksel varlıkların değişikliğe uğramayan ezelî 
varlıklar olarak kabul edilmeleri İbn Sina’nın bu anlayışının ortaya 
çıkmasına yardım etmiştir. Farabi ve İbn Sina’nın bu hususta önceki
lerin bazı tasarılarını temellendirerek göksel varlıkları nazarî bir şe
kilde nasıl açıkladıklarım çıkış görüşünde görmüştük.

Aristo zorunlu varlığa ilk neden demişse de, bunun nedencilik 
yönünden hiç tesiri yoktu, sadece kâinat ona uzaktan aşık olarak 
mevleviler gibi dönüyordu. Aradaki uçurumun aşılması için, Aristo 
bir gayret göstertermemişti. A. Volkov’un, “Aristo’nun düzenine 
gülmemelidir. O, ilk hareket ettiren demekle tanrıları kâinatın dışına 
iti vermiştir” 16, sözleri Aristo’nun durumunu iyi anlatmaktadır.

Oysa Plotinus’a kadar olan gayretler, zorunlu varlığı kâinat işle
rine karıştırmaya ve zorunlu -olurlu varlık ilginliklerini açıklamaya 
harcandığı da hayli yoğunluk gösterir. Zorunlu varlık madem ki ilk 
neden, muharikti, öyleyse kâinat ondan çıkmalıydı. Farabi ve îbn 
Sina’nın bu noktada Aristo’dan ayrılmalarını, bazılarının anladığı 
gibi, hemen dine bağlamak doğru değildir. Aristo’nun ilk muharrikinin 
ne varlıkçılık (Metazifik) ve ne de fizik bakımından nedenciliğe bağ
lanacak yönü yoktu. Neden, bir şey yaptığı için nedendir, neden bir 
şey yapmadıkça neden olamaz.

îşte Farabi ve İbn Sina nedenciliğin bu ortak anlamından yürü
yerek ilk nedenin, zorunlu varlığın nedencilik anlamına göre kâinata 
tesir edecek yönünü açıklamağa uğraşmaları, nedenciliğe Aristo’dan 
daha çok sadık kaldıklarını gösterse gerektir. Bunu yaparken, kendi 
felsefe düzenlerinin ortaya koyduğu zorunlu-olurlu uçurumunu da 
aşmış olacaklardı. Zorunlu varlığın kendini düşünmesi sonucunda yeni 
bir varlığın MEYDANA gelmesini anlatırken feyz (taşma) ve sudur 
(çıkış) sözlerini kullanmışlardır. Bu suretle meydana gelen varlıklar,

416 A. Volkov, Earth and Sky 22, Moskovv.



zorunlu ile sıkıdan sıkıya ilgileri bulunduğundan ona benzeyen yönleri 
ile değişmez ve ezelî oluyor, olurluluk yönleri ile de değişenlerle ilgileni
yorlar.

Burada olurluluk kavramının içerdiği mahiyet ve varlık ayrılığı 
unutulmuş gibi görünüyor. Biraz önce açıkladığımız gibi zorunlu var
lık ile olurlu arasındaki uçurum, mahiyeti ile varlığı bir araya getirip 
bir varlık ortaya koymakla aşılabilecekti. Ancak zorunluya eksiklik 
gelir diye, doğruca olurlu ile temas edemiyeceğine ve Tek zorunlu 
ile olurludan başka bir varlık bulunmadığına göre, zorunlunun kendini 
düşünmesiyle bir uçurum aşılıp yeni bir varlık nasıl meydana gelecek
tir? Yoksa, mahiyet ve varlık ayırımı, zorunludan meydana gelecek 
bu varlık hakkında bahis konusu olmayacak mı? Öyle ise şöyle de
mek gerekecek:

Zorunlu varlık kendini düşününce, mahiyet ve varlık ayırımı bahis 
konusu olmayan bir varlık ortaya gelecektir. Bu, mahiyeti ile varlığı 
ayrı olan varlıkları meydana getirecektir. Bu varlığın meydana gelişine 
çıkış ve taşış deniyorsa da, bu, fiziksel anlamda zorunlu varlıktan bir 
şeyin çıktığı ve dışarı taştığı şeklinde anlaşılmamalıdır, çünkü bu, 
onda bölümleşmeye götürür. Bu, sadece kim tarafından ortaya kondu
ğunu, kendiliğinden değil, başka biri tarafından var edildiğini anlatir. 
Demek ki, zorunlu varlık kendini düşününce yeni bir varlık kendinden 
ayrılarak, koparak dışarı çıkıp vücut bulmuyor; O, kendini düşünün
ce kendinden ayrı, dışarda bir varlık meydana geliyor. Farabi ve İbn 
Sina’ya göre, yeni varlıkla zorunlu varlığın aynı olmadığı ve yeni 
varlığın kendine göre bir özgürlüğü olduğu açıklanmıştı. İşte bu var
lığın bu şekilde meydana gelmesi yaratma olacaktır. Biz İlk varlık, 
zorunlu varlıktan, varlıkların nasıl meydana geldiğini özellikle filozof
larımıza göre birinci akılda inceliyeceğiz. Yaratma kavramı ilk anda 
onda tesbit edilince, diğer varlıklar ona kıyasla kolaylıkla açıklanabile- 
bilecelc ve kâinattaki çokluğun anlatılması için sudur’a ihtiyaç kalma
yacaktır. Şimdi yaratmayı ele alalım.

a) Bazı sözcüklerin sözlük ve terim anlamları: Yaratma olarak 
tercüme ettiğimiz arapça kelime “halk” sözüdür. Bu kökün (HLK) söz
lük anlamı ölçüp biçmek, bir nesneyi bir nesneye ölçerek kesip dikmek, 
ayarlayıp yapmak, bir nesneyi bir nesneye ölçüp biçerek yeni bir nesne 
meydana getirmektir. Halk’m iki anlamda kullanıldığı anlatılıyor. 
Biri örneksiz yeni bir nesne meydana koymak, diğeri ölçmek, tahmin 
etmek. “Yaratanların en güzeli”417 anlamında olan ayete bu ikinci an

417 Sure, Mııminun, ayet 14.



lam verilmiş ve ölçüp biçenlerin (mukaddirîn) en iyisi diye açıklanmış
tır. Bu açıklayışa, delil olmadığı gibi, burada yoktan yaratma manasını 
vermeye de götürecek bir delil yoktur. Fakat diğer bir ayette “yalan uy
duruyorlar” 418 ifâdesinde kullanılan “Halk” sözüne de takdir, tahmin 
anlamı verilmesi, ayetin anlatmak istediği manaya bizce aykırı gel
mektedir. "Yalanı, olmıyanı yaratma” şeklinde anlam vermemiz gere
ken bu ayete verilmesi gereken anlam yoktan var etmektir, çünkü 
yalamn, iftiramn dışarda varlığı yoktur; işte onlar böyle yoktan, hiç 
izi, kokusu olmayan, var olabileceği bile dışarda sabit olmadan bir 
şey icat ediyorlar ve yaratıyorlar. Böylece bunun birinci anlama daha 
uygun olduğuna kaniyiz. Burada tahmin etmek, ayetin anlatmak 
istediği manaya karşı sönük düşmektedir419.

îbda’ sözüne gelince, bunu Farabi ve İbn Sina çok kullanmaktadır. 
Bunun kökü örneksiz bir nesne meydana getirmek, yapılmamış, bilin
memiş bir nesne meydana koymak, var etmek anlamına geldiği gibi, 
dinde yeni bir töre, gelenek yaratmağa da bundan dolayı bidat 
denmiştir. Bir nesnenin var olmasına sebep olmak, bir şeye varlık ver
mek, icad etmek anlamları vardır420.

Farabi yaratma (Halk) kelimesini az da olsa kullanmasına rağmen, 
ayrıca manasına değinmez421. İbda’ kelimesini kullandığında, onun an
lamını açıklar. Farabi’ye göre ibda’ yoktan bir nesneyi var etmektir.422 
Bundan başka Farabi İbda’ kelimesine yeni bir anlam daha katmak 
tadır. İbda’, varlığı kendiliğinden olmayan bir nesnenin varlığının de
vamlılığını sağlamaktır423. Farabinin verdiği bu iki anlamı sözlükte 
bulamıyoruz. Sözlük anlamı, örneksiz bir iş ortaya koymak, sözünün 
yoktan var etmeye delalet etmesi başka delile ihtiyaç gösterir. Maddesi 
mevcut olur da onlardan, benzeri görülmemiş yeni modelde bir nesne 
ortaya koyma anlamında da eşit derecede kullanılabilir. Farabi, 
İbda’a hem yoktan var etme ve hem de o var edilenin varlığını koruma 
anlamlarını katmış oluyor. Bunlara tekrar döneceğiz.

418 Sure, Ankebut, ayet 17.
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İbn Sina (halk) yaratma sözünü daha çok kullanmakla kalmaz, 
onu ayrıca tanımlar, bir kaç anlamda ortak bir söz olduğunu söyle
dikten sonra, herhangi bir şekilde bir varlık anlattığı gibi, madde ve şekil 
(suret) den meydana gelen bir varlığı da içerir424. Görüldüğü gibi, bu 
anlamlar sözlük anlamı dışına çıkmış değildir, ibn Sina İbda’ sözüne 
Farabi gibi anlam vermekte, fakat, birincide Farabi ile birleştiği hal
de, İkincide ondan ayrılmaktadır. Bununla beraber birinciye de bir şey 
katmaktan geri kalmıyor. Aracısız ve yoktan bir nesne var etmek ola
rak ileri sürdüğü bu tanım üzerinde ileride duracağız. İkinci anlamı 
ise aracısız bir nedenden herhangi bir nesnenin meydana gelmesidir425. 
İbn Sina’nın İbda’a verdiği bu iki anlam, onun bu sözü kullanma
sını, her ne kadar değişik ve çeşitli ifadelerle anlatıyorsa da, temelini 
teşkil etmektedir. Yalnız biraz daha açıklamalara rastlamaktayız. 
İbda’ böylece, yalnız bir nesnenin maddesini değil, şeklini de değil, 
her ikisini, nesnenin tümünü birden var etmektir426. Ve Hükemaya 
göre ise mutlak yokluktan bir nesne var etmektir427. Bununla beraber 
İbn Sina İbda’m andığımız iki tanımından ayrı bir anlamını daha 
hükemaya atfetmektedir. Bu, Farabi’nin ikinci tanımıdır ki, hiç bir 
vasıta olmadan, yani doğrudan doğruya var edilenin varlığının devam 
ettirilmesidir428. Burada İbn Sina’nın üç nokta üzerinde durduğunu 
belirtmek istiyoruz, a) Birinci akıl var edilmiş (mubde) dir429. Bu, 
zorunlu varlığın var etmek, tesir etmek yönünden kâinata olan önce
liğini ve kâinatın kaynağı olmasını gösterir, b) Varlığından önce mad
denin geçmemiş olması430, yani yoktan var edilmesini gösterir ki, bu 
da İbn Sina’nın yoktan var etmeyi kabul etmesi demektir. Yalnız şunu 
açıkça ortaya koymalıyız ki, anladığımıza göre, bu yoktan var edilişin 
kabul edilmesinde İbn Sina’nın ezelî olanla ilgili bir fikri saklıdır. 
Şöyle ki, eğer yoktan değil de bir nesneden Var edilmiş olsa, yani bir 
varlık ve yeni bir oluşma olacak, ve ondan önce maddesi ezelî olarak 
bile bulunmuş olsa, o madde kendinden önce geleceği ve kendisi on
dan sonra vücut bulacağı için kendisi bizzat ezelî olamıyacaktır. Bu 
nokta ile İbn Sina Aristo’nun yaratılmamış ezelî madde görüşünü, 
birinci aklı yaratık olarak kabul etmekle reddettiği gibi, yoktan var

424 İbn Sina, El-Hudud, 43, A. M. Goichon neşri 1963, Mısır.
425 İbn Sina, aynı eser 42.
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edildiğini kabul etmekle de Zorunlu varlığın, onu kendi varlığından 
yaratmış olduğunu ileri süren tek varlıkçıları (Pantheism, Vahdeti 
vucut) da reddetmiştir, c) İbda’dan önce zaman da geçmemiştir431. 
İbda’ zamanla eşit değildir. Bu bakımdan da ezelîdir.

Bu konuda çok kullanılan oluşma (hudus) ve yapma (fiil, tekvin) 
sözlerine de bir göz atmamız gerekmektedir. îbn Sina bunlara dair daha 
geniş açıklamada bulunur. O, oluşmayı (hudus) ikiye ayırır. Bu ikiye 
ayırmasında rol oynayan, yukarıdan beri sadık kalarak devam ettirdi
ği felsefe düzenidir. Gayesi, olurlu ile zorunlu arasına koymak istediği 
dolayısiyle zorunlu varlığı temellendirerek, bu iki varlık arasındaki uçu
rumu aşmaktır. Bunun için oluşmaya verdiği birinci anlam İbda’ ile bir
leşmektedir. O, buna özüne göre oluşma (hudus zatî) der 111 ve bunu 
şöyle açıklar. Varlığı kendiliğinden olmayan her nesne başkası tara
fından meydana getirilmiş olacağından, muhdes (meydana konan, 
edilen) dir. Bu şu demektir, o önce yokken nedeni tarafından yapıldı. 
Öyle ise her nedenli meydana konmuştur, yapılmıştır, yani kendi özü 
bakımından varlığı gerekmediği halde, başkasından varlık kazanmış
tır. Fakat, bu kadarı İbda’a eş olmasına yeter değildir. Her ne kadar bü
tün zaman boyunca zorunludan varlığı alıyorsa da, varlığı, varlıksız- 
lığmdan (la vucudihi) sonra geldiği için muhdestir (yapılmıştır). Bundan 
ötürü, öz varlığı bakımından, kendini yapan zorunlu varlığın zatından 
sonra gelmektedir. Bunun iki özelliği vardır. Biri, zamamn herhangi bir 
anında değil, bütün zaman ve süre boyunca var edilmiş olması, diğeri, 
kendinden önce bir maddenin (yokluk dahil) mevcut olmamasıdır. 
İşte bu anlamda İbda’ ile birleşmektedir433. İbn Sina, yukarıda açıkla
nan mahiyet ve varhk ayırımı ilkesine dayanarak özüne göre oluşmayı 
açıklamayı da ayrıca ihmal etmemektedir. Varlığı başkasından olan nes
ne yalnız başına bırakıldığında, varlıkçılık yönünden onun değeri yok
luktur. Böyle kendi Özüne göre yok ve başkasına göre var olmaya özüne 
göre oluşma deniyor434. Özüne göre oluşmaya zatî hudûs (hudûs zatî) 
diyoruz. Anlaşılan, kendinden bahsedilen nesnenin özü (zatı) oluş
muş ve varlık işlemine uğramış olmasıdır. İbn Sina “tanımlar” adlı 
eserinde buna, zamansız, zamanı aşkın bir oluşma ve meydana getirme, 
demektedir435.

Oluşmanın (hudus) ikinci anlamı, zaman içinde oluşmadır (hudus 
zamanı). Bu anlamdaki oluşmada iki öğe vardır. Biri zaman, diğeri

431 tbtı Sina, İşarat 3 /524 ve aynı yer, Tusî şerhi.
432 İbn Sina, Necat 223.
433 Aynı yer.
434 İbn Sina İşarat 3 /518-19.
435 İbn Sina, el-hudud 43-44.



maddedir. Madde olmadan oluşma olmıyacağı gibi, zaman da oluşan 
nesneden önce ve onu aşkındır436. Burada iki nesne bulunmaktadır; 
varlık ve yokken meydana gelen bir oluşma437. Her var olan şeyin var 
olmadan Önce maddesinin bulunmasından maksat olurluluğudur. 
Bu olurluluk zaman içinde var edilen nesnelerin maddesi, heyulası 
anlamındadır. Bu olurluluk mutlak yokluk değil, göreli (nisbi) bir yok
luktur438. Böylece İbn Sina, kabul etmiş olduğu iki türlü oluşma (hu- 
dus) ile iki türlü varlığın meyana geldiğini ortaya koymak istiyor. 
Aynı zamanda oluşma konusunda yapılan tartışmaların bir noktada 
yoğunlaşmasını Önlemiş oluyor. O, ikinci önemli bir açıklamada daha 
bulunuyor. Çıkış (sudur) ve oluşmanın (hudus) İbda’ ve yaratma439 
olduğunu ve bunu da mutlak yoktan sonra nesneye gereken eksiksiz, 
tam bir varlık vermek olarak ileri sürmesi440, çıkışı (sudur) yaratma 
olarak açıklamada bir delil kabul edilmelidir. İbn Sina, “sanaa, faale 
ve evce de” kelimelerinin ortak bir anlamı bulunduğunu ve bunun, 
yokken bir nesneden başka bir nesnenin meydana getirilmesi olduğunu 
ve bu anlamın üzerine herhangi bir anlam katmanın yapılacak başka 
bir kelimenin eklenmesine bağlı bulunduğunu anlatır441. İbn Sina, bu 
sözleri böyle açıklamasından, iki nesneyi amaçlamıştır. Biri, bu sözlerin 
yoktan var etmeyi, kök anlam olarak göstermedikleri, diğeri, aynı şe
kilde, yapılan işde irade anlamını içermedikleridir.

Farabi’de, oluşma (hudus) hakkında rastladığımız tanım îbn Si
na’nın özüne göre oluşma tanımına uymaktadır441.

b) Kavram olarak yaratma
Yaratma, var etme ile ilgili önemli sözlerin sözlük anlamlarının 

hiç yoktan bir nesne var etmeye delâlet etmediklerini gördük. Bunun 
yanında Farabi ve İbn Sina tarafından açıklanan ve felsefede kullanı
lan kapsamlarım tesbit ettik. Her iki feylosofumuzun, çoğunluğun ya
ratma için kullandığı “Halk etmek” sözünün yerine İbda’ sözünü be
nimsedikleri ortaya çıkmış oluyor. Yoktan var etme anlamında yaygın 
olan “halk etme”sözünün sözlükteki kök anlamının da yoktan var etme, 
yaratma olmadığım gördük. Farabi ve İbn Sina’nın bundan dolayı ibda’

436 İbn Sina, Necat 223; El-Hudud 43.
437 İbn Sina, İlâhiyat 2 /262.
438 İbn Sina, Mebde ve Mead 23 a-b, Fatih 2317, İşarat 1 /181-182.
439 A. M. Goichon, İbda’ı yaratma diye tercüme etmiştir. Lexique de la Langue Phi- 

losophique d’İbn Sina 18-20 Paris 1938.
440 İbn Sina, İlâhiyat 2 12266, 267.
441 İbn Sina, İşarat 2121 S.
441 Farabi, Daava Kalbiye 7.



sözünü seçmeleri düşündürücüdür. İbda’ sözü de, her ne kadar yok
tan var etme, yaratmayı açıkça göstermiyorsa da, örneksiz bir nesnenin 
meydana konulmasından öncesiz, yani maddesiz bir anlam da kolayca 
çıkabilir. İngilizcede kullanılan “creation” yaratma, yoktan var etme 
anlamındadır. Burada söylemek istediğimiz şudur: Yaratma, yoktan 
var etme anlamında bir kavram olarak insan oğlunun zihninde mev
cuttur. Günümüzde yaratma, halk veya Creation, mutlak olarak söy
lendiğinde, herkes tarafından yoktan var etmek anlaşılmaktadır. Bundan 
dolayı George Gamow’un yazdığı “The Creation of the Universe =  
Kâinatın yaratılışı” , adlı eserinin adındaki “Creation” , yaratma sözüne 
itiraz edilmiş ve o da sonraki baskıda yoktan var etmeyi kasdetmediği- 
ni açıklamak zorunda kalmıştır442. Yoktan var etme kavramının bu
lunup bulunamıyacağına dair bir tartışmaya rastlamadık. Bazan bazı 
düşünürler, reddetmek istedikleri bir nesnenin kavram olarak ta bulun
madığım ileri sürerler. Kâinatta yoktan bir şey var olamaz ilkelerini 
desteklemek için yoktan var olma kavramının olmadığını da iddia ede
bilirler. Onların böyle bir iddialarının yersiz olacağına işaret etmek 
istedik. Yukarıda Farabi ve İbn Sina’nın bu kavramı kabul ettikleri de 
açıklandı. Bunun yanında Farabi, ve İbn Rüşd de bu kavramın herkes 
tarafından kavranıldığı ifadesini bulmaktayız. Farabi, cumhurun yok
tan bir nesnenin meydana gelmesini anlayamayacakları için, onlara 
anlayacakları şekilde anlatılmıştır, demektedir443. Farabi böylece Ef
latun ve Aristo’nun kâinatın yaratılmamış olduğuna inandıklarını iddia 
edenlere karşı, inandıklarını fakat aynı açık ifadeyi kullanmadıkları şek
linde cevap vermek istemiştir. İbn Rüşd de, Cumhur (avam olacak) şöyle 
dursun, bilginler bile yoktan var etmeyi tasarlayamadıkları için, dinde 
bundan bahsedilmediğini ileri sürer444. İbn Rüşd’ün bu sözünün sonu
cu şöyle olmalıydı. Din, bütün insanlara seslendiği, onların çoğun
luğu da nazari bilgilerde maharet sahibi bulunmadığı için, onların an
layacağı şekilde onlara seslenmiştir. Onlar dünya işlerinde yoktan bir 
nesnenin var edildiğini görmedikleri için onu anlamaları zor olacağın
dan, onlara yoktan var etme ifadesini kullanmamıştır. Bu yoktan var 
etme, yani yaratmayı derin düşünürler ve feylosoflar anlar ve bilirler,

442 George Gamow, The Creation of the Universe, 7 Preface 1965. Bu tenkitten do
layı İsmail Mazhar eseri arapçaya tercüme edince, ona asıl anlamı olan “Kâinatın yaratıl
ması =  Halkel-Kevn” yerine “Nuşu’el-Kevn” -■ Kâinatın meydana gelişi” adını vermiş
tir. Nuşu’el-Kcvn 24, Mısır, tarihsiz.

443 Farabi, El-Cem’ 26. Buradaki cumhurdan kelamcıîarı mı yoksa, diğer düşünür
leri mi ya da halkı mı kasdettiği açık değildir.

444 İbn Rüşd, Keşf an menahic el-Edille, 90, Müller, Neşri, Münich 1857.



işte o da şudur demeliydi: ibn Rüşd, insanları böyle itham ederken, ken
disi yoktan yaratmamn aleyhinde hareket etmektedir. O zaman 
kendisini de cumhurun mu yoksa bilmeyen bilginlerin arasına mı koy
mak gerektiğine dair hükmü kendisine bırakalım. Farabi de İbn Rüşd’ 
de bu sözleriyle yaratmanın, yani yoktan var etmenin olurluğuna 
inandıkları, fakat herkesin onu tasarlayamadığı anlaşılır. İlerde görece
ğimiz gibi, İbn Rüşd cismin madde ile suret bir arada- ezeliliğine ina
nıyor. Oysa Farabi, İbda’a =  yaratmaya inanıyor.

c) Yaratmanın karşılaştığı zorluk.
Yoktan var etmek iki şeye dayanmaktadır. Biri güç, kudret, diğe

ri iradedir. Herhangi bir nesneden başka bir nesne meydana koymanın 
bir güç istediği ve bir çabanın sarfedilmesi gerektiği açıktır. Şüphesiz 
yoktan bir nesne var etmek, hiç bir nesne yokken yeni bir nesne yarat
mak daha büyük bir kudrete sahib olmayı gerektirir. Bunun için yarat
makta yaratanın kudreti bahis konusu edilir. Diğer bakımdan yarat
mak demek, bir şey yapmak demektir. Bu bir iş ve oluş bildirir. 
İş ve oluş bir olay anlatır ki, bu, olayın bir başlangıcı ve sonu 
olduğunu içerir. Başlangıcın bulunması, başlamadan önce yok oldu
ğunu anlatır. Bir işe başlayan bir kimsenin o işe başlamadan önce o 
işi yapmadığı anlamı çıkar. İşte bu zamanda, yapanın işinden sorgu 
açılır. Niçin yaptı? Niçin daha önce veya sonra yapmadı? Niçin so
rusuna verilecek cevap gayesini gösterir ve bir gayeye ulaşmak ar
zusu ve iradesi neden olur. Böylece yaratmak iradeye sıkıdan sıkıya 
bağlıdır. Niçin daha önce veya sonra yapmadı ? sorusuna da, çünkü o 
anda istedi, irade etti diye cevap verilmekte olduğuna göre, zamam 
da irade tayin etmiş oluyor. Yoktan var etmeyi, yaratmayı kabul eden 
düşünürler, onu irade ve kudrete dayandırarak kolayca zorluğu çö
züyorlar.

Aralarında Farabi ve tbn Sina’nın bulunduğu diğer düşünürler 
meseleyi bu kadar kolay çözemiyorlar. Önce şunu kabul ediyorlar ki, 
yaratan Tanrı hem güçlüdür ve hem irade sahibidir. Öyle ise Tanrıda 
aynı niteliklerin bulunduğuna inanan diğerlerinden niye ayrılıyorlar ? 
Buna onlar namına cevap vermeye çalışalım.

a) Kudret meselesi:

Her ne kadar Farabi ve İbn Sina Tanrının bu niteliğine inanı
yorsa da, onu anlamak bakımından diğerlerinden ayrılıyorlar. Yukarı
da bu nitelikleri nasıl anladıkları açıklanmıştır. Burada ona, onların 
şu görüşünü ekliyeceğiz.Tanrı kudret sahbi ise de, kudreti mutlak değil-



dir, kudreti sınırlıdır, onu sınırlayan mutlak yokluktur. Buna olursuz- 
luk (mümteni) diyorlar. Demek ki, Tanrı olursuzu var edemez, var 
ettiği ise olurludur. Bu noktayı İbn Sina şöyle açıklar. Tanrı olurlu olanı 
yaratabilir. Olurluluk ile Tanrının kudreti arasındaki münasebet kar
şılıklıdır. Her olurluya Tanrının gücü yeter ve Tanrının gücü her tür
lü olurluyu kapsar. Bu böyle olmakla beraber, Tanrının gücü olurlunun 
sınırım değil, olurlu Tanrının gücünün sınırını çizer ve Tanrının gücü 
olurluya tabi olur. Bir nesne olurlu olduğundan dolayı Tanrının gücü 
onu var edebilir, yoksa Tanrının gücü onu var edebileceğinden ötürü 
o olurlu değildir445. Olurluluk bahsinde gereken açıklama yapılmıştır. 
Tanrının bu anlamdaki kudreti bazı kelamcıları etkilemekten geri kal
mamıştır. Farabi ve İbn Sina, tabiî ilimlerin tesirinde kalarak eski 
fiziğin kabul ettiği yoktan hiç bir şey yapılamaz; yoktan yapıldı 
demek, yapılmadı demektir, ilkesini olduğu gibi benimsediklerinden, 
kâinatın kendisinden meydana geldiği bir nesne bulmak zorunda kal
dılar ve buna “hiç, hiç bir şey, nesnesiz yokluk” , diyemediler, buna ya
kın anlamda ona. olurluluk (imkân) adını verdiler. Böylece var olacak 
bir nesne bu olurluluktan var edilebileceğine göre, Tanrının kudreti de 
ancak o olurluya göre ve o kadar olacaktır. Olurluluktan var etmek, 
soyut yokluktan var etmek demek değildir. Fakat bu, olurluluğun 
varlığından önce gelen varhk için geçerlidir. Oluşmamn (hudus), İbn 
Sina’ya göre, ikinci anlamı buna uymaktadır. Yaratma diye tercüme et
tiğimiz “halk” sözü de gene bu anlamdadır. Burada bir noktayı biraz 
daha açıklamak istiyoruz. Farabi ve İbn Sina’nın eserlerinde geçen ya
ratmak (halk), oluşmak, olmak (hudus) ve yoktan var olmak, yaratmak 
(ibda’) sözlerini iki kategoride toplayabiliriz. Onların bu hususta 
değişik yerlerde kullandıkları değişik ifadelerinin kolayca anlaşılma
sında bu ayırımın bir ışık tutacağına kaniyiz.

a) Mutlak yokluktan var etmeyi, yaratmayı, söz konusu etmek
te ve buna felsefe düzenlerinde yer vermektedirler. Buna yer ver
dikleri varlıkların da olurluluğu vardır, fakat bu olurluluk varlıktan 
önce değildir. Buna ibda’, yoktan yaratmak demektedirler. Bu çıkış 
görüşüne göre, birinci olarak yaratılan birinci akıldır. Buna ileride 
değineceğiz.

b) Yoktan bir şey var edilemez. Bu görüşü daha çok tartışmak
tadırlar. Yalnız kabul ettikleri bu görüş, kendi felsefe düzenlerinde Ay 
altı varlıklarda geçerlidir. Bunu ifade için yaratma (halk) ve daha 
çok oluşma (hudus) kelimesini kullanırlar. Bu türlü varlıklar da olur-

445 îbn Sina, İlâhiyat, 1/181.



ludur. Yalnız bunların olurluluğu varlıklarından öncedir, İşte varlık
larından önce olan o olurluluk, o varlıkların kendisinden yaratıldık
ları nesnedir (madde), özdür, (mahiyet). Bu anlamdaki olurluluk (im
kân) bir nesnenin yaratılabilecek olmasıdır. Bir nesnenin yaratılabilecek 
olması kendisinden öncedir. Bir nesnenin yaratılabileceğinin kendinden 
önce bulunmasının süresi ezelidir. Bu ezeliliği, ibda’ ile var edilen bi
rinci akim aşağısında, altında bir ezelilik kabul etmek gerekir. Tanrıya 
eşit bir ezelilik kabul edilirse, ezelinin değişmiyeceğine göre, olurlunun 
değişip, ondan başka bir varlığın meydana gelmemesi gerekir. Yoksa, 
faal akla, şekil veren (vahibus-suver) denemiyecektir, çünkü o, ezelî 
olan olurluluğa şekil verip onu değiştiremiyecelctir. Bundan dolayı 
İbn Rüşd faal akla şekil verme yetkisini tanıyanları tenkid eder. Ama 
onun görüşü başkadır. Ona göre, şekil vermek te yoktan var etmek 
demektir. Yoktan bir şey var edilemeyeceğine göre, suret (şekil) de eze
lidir. Aristo’dan kabul ettiği bu düzene göre, üç ezelî oluyor. Tanrı, 
madde (heyüla) ve suret446. Tanrının işi sadece Ahmed’in külahını Meh- 
med’in kafasına geçirmekten ibaret kalıyor. Madde olarak ne Ahmet 
değişiyor ve ne de yer değiştiren külah değişiyor. İbn Rüşd kızmazsa, 
onun anladığı Tanrıcılığa, biz çömlekçilik diyeceğiz. Çömlekçi var, 
çamur var, kalıp (suret) var; çömlekçinin işi çamuru alıp kalıplara 
doldurmaktan ibarettir.

b ) İrade meselesi:
Yaratma irade ile çatışmamaktadır. Yaratma iradeyi içermekte

dir, daha doğrusu, gerektirmektedir. İnsan hayatında bile, yaratma ira
denin eseridir, diğer deyimle, iradeli hareketin eseridir. Yaratma, şuur 
ve şuurlu hareketin sonucudur. Tabiî olaylar ne kadar büyük olursa 
olsun, onlara yaratıcılık niteliği verilmemektedir. Mesela, bu yıl Şika- 
goda, tarihte eşine az ratlanan bir kar kasırgası olmuş ve bütün yeni 
teknik imkânlara rağmen, hayatı felce uğratmış ve hiç kimse bu olaya 
bir yaratma olarak bakmamıştır. Oysa, bu olay insan tarafından mey
dana getirilmiş olsaydı -insan iradelidir- ona yarattı denilecekti. Nite
kim büyük sanatkârlara yarattı denmektedir. Yaratmanın irade ile 
ilginliği böylece belirdikten sonra, bu ilginliğin niçin bir problem ol
duğunu açıklayalım. Yaratma sonra olan bir iştir, yaratılan sonradan 
meydana getirilen bir nesnedir. Böyle olmasa, yaratma denmez. Ya
ratma irade ile ilgili olduğuna göre, irade yaratma ile aynı anda mıdır, 
yoksa irade daha önce var mıdır ? İrade yaratma ile beraber ise, yaratma 
sonradan olduğuna göre, irade de sonradan ortaya çıkmış olur. İrade ya

446 îbn Rüşd, Tefsir Mabdettabia 3/1503.



ratanın niteliği olduğundan, yaratanın niteliğinde değişme vuku bulmuş 
olacak ve böylece yaratanın varlığı değişmeye konu olacaktır447. Yarata
nın varlığında herhangi bir değişmenin olması, ezelî ve kadim olmasına 
engeldir. Yaratanın ezeliliğini sarsan herhangi bir anlayış, hiç kimse 
tarafından doğru karşılanmamakta olduğundan, onun iradesi ezelîdir.

Burada irade meselesi problem oluyor. Madem öyledir, yaratana, 
hiç irade tanınmazsa ne olur? Yaratana iradenin hiç tanınmamasından 
iki sonuç çıkar.

a) Yaratan, o zaman yaratan olmaz ve kâinat ta yaratılmamış 
olur, kâinatın yaratılmamış olduğuna, yani ezelî olduğuna inananlara 
göre bu nokta önemli değildir. Onlar, kâinatın ilk zorunlu varlıktan 
meydana gelişini, neden nedenli ilginliği gibi, mekanikî bir olaya 
bağlarlar.

b) Yaratan, ilk, zorunlu varlık, tüm, yetkin ve yetkin niteliklere 
sahib bir varlıktır. İrade niteliğini insan oğlundan almayı düşünmeyen, 
-çünkü irade üstünlük, büyüklük ve olgunluk bildirir- insanı yaratan
dan o niteliği kaldırmayı düşünemez. İnsan kendinin yoksun olmasına 
razı olmadığı bir niteliği yaratanına nasıl çok görebilir448? Aristo bile 
ilk nedene şuur niteliğini vermekten çekinmemiştir449. Yukarıda 
zorunlu varlığın nitelikleri bahsinde, Farabi ve İbn Sina’nın bu niteliği 
ilk varlığa verdiklerini ve açıklamalarını gördük. Burada yaratma 
bakımından feylosoflarımızın anlayışını biraz daha açıklamamız ge
rekmektedir.

Yeni bir nesnenin meydana gelişi, o nesneyi meydana getirende bir 
değişikliğin olmasını gerektirir. Fâılde meydana gelen bu değişikliğin 
şu üç şekilden biri olması mümkündür, a) Tabiî bir değişiklik olmuştur. 
Fâilin tabiatında, özünde bir değişiklik meydana gelmesi, onun özü
nün (tabiatının) değişmesiy1e sonuçlanır. Bu, zorunlu ve ezelî varlık 
hakkında düşünülemez, b) Fâilin özünde değil de, niteliklerinde bir olay 
vukua gelmiş, onda bir araz meydana gelmiş olmalıdır ki, bu araz yeni 
bir şeyin ortaya çıkmasına sebep olmuş olsun. Bu da daha önceki bir 
durumun değiştiğini göstermesi bakımından, ezeliliğine aykırıdır, c) 
Yeni meydana gelen nesne, iradenin eseri olabilir. Bu durumda şu 
sorulara cevap vermek gerekir.

447 İbn Sina, İlâhiyat 2/374-375; Farabî, Fusus, 78-81.
448 P. Tillich “yeni bir şey ortaya koyan insan oğlunun kendi hürriyetini denemesi 

esnasında, Tanrının hürriyetini daha çok anlamaya başlamıştır” demiştir. John A.M., Am- 
biguous Creation, The Philosophical Journal 3. 2 [92.

449 Aristo, Meta, 1072 b-; îbn Ruşd, Tefsir Mabadettabia 3/1615-19



İstenilen nesneyi (murad), meydana getirmenin aynı mıdır? Aynı 
ise, neden daha önce olmamıştır ? Şimdi mi yapılması uygun görülmüş
tür? Yoksa yapılma anı niçin bu an olarak tayin edilmiştir?430.

Bu sorular, Tannnın iradesini insanın iradesine benzetmekten 
doğmaktadır. İnsan iradesinde iki öğe vardır. Biri, karşılıklı iki nesne
den birini seçme, diğeri seçmede bir gayesi olmasıdır. Tanrının gaye
si olduğu ileri sürülmüş olsa bile, gayesinin de ezelî olması gerekir. 
Sonradan bir şeyi yapmak istemişse, onu ezelen beri istemiş olmalıdır. 
Bu böyle olunca, belli bir anda onu ortaya koymasının ayrıca bir ne
deni bulunmalıdır. Tanrının işinin nedeni olmayacağına göre, bir ana 
işini hasretmeye bir neden gösterilemiyecektir. Bunun için ve Tanrının 
yetkin dediğini ve hiçbir amaç ve garazın olmadığını kabul edenler, bu 
inançlarım bozmamak için sonradan olmayı (hudus) bir anlama ka- 
dar-yukartda değinmiştik- kabul edip, mutlak anlamda reddetmişlerdir. 
Gazali, bu irade ve yaratma (hudus) ilginliğinde feylosoflara itiraz eder 
ve ezelî iradenin belli bir zamanda var etmesinin, istediği bir nesnenin 
o ana kadar yokluğunun sürüp, o anda var edilmesine bir engel olma
dığını ileri sürer451. İbn Rüşd 3 noktadan Gazaliye cevap verir, a) Fii
lin, failin iradesinden geri kalması mümkündür, b) Fakat mefûlun (ya
pılan nesne) failin fiilinden geri kalması mümkün değildir, c) İradenin 
son mertebesi olan azm’e gelince, irade sahibi fâilin fiili azminden geri 
kalmaz452. Görüldüğü gibi İbn Rüşd, a) da Gazaliye hak vermektedir, 
ama diğerlerinde değil. Aslında Gazali fiil ve fâİl sözlerini kullanmamış
tır. Bu hususta İbn Rüşd, anmadığı sözleri onun aleyhine kullanarak 
cevap vermiş durumuna düşmüş değildir. Yukarıdan beri anlattığımız 
gibi, irade fiil ile sıkıca bağlıdır. İbn Rüşd devam eder ve problemin 
olduğu gibi durduğunu ve çözümlenmediğini ifade eder. Meseleyi 
Gazâlî’nin iki yolda çözümlemeye çalışması gerekirdi: a) Fiilin fâilde 
bir değişme meydana getirmeyeceğini ve b) Ezelinin değişmeden de
ğişmelere mahal olabileceğini ileri sürmeli idi, der. Şüphesiz bu iki 
nokta feylozoflann a) fiilin failde değişikliğe sebep olduğu, b) ezelî 
(kadim) nin hiç bir surette değişmiyeceği prensipleri ile çatışmaktadır453.

Doğrusu, İbn Rüşd’ün, meselenin olduğu gibi durduğunu kabul 
etmesi, feylozoflar tarafından da kesinlikle çözümlenemediğini itiraf 
etmiş olarak kabul edilmelidir. Buna karşılık İbn Rüşd, insanın ira

450 İbn Sina, İlâhiyat 2 /37S. 79.
451 Gazali, Tehafut 26.
452 İbn Rüşd, Tehafutüt-Tehafüt 7.
453 Farabi, Fusus, 78; İbn Rûşd, Tehafutüt-Tehafut 8; M. E. Marmura, The Con- 

tlict över., 72-73.



desinin, yaratanının iradesinin anlaşılmasında temel alınmasının doğru 
olmadığını, zira insan iradesinin bir hareket başlangıcı olduğunu; 
yaratanın hareketten münezzeh bulunduğunu söyler ve şöyle devam e- 
der: Yaratma Tanrının bilgisinin neticesi olarak meydana gelir. O, 
her şeyi bilir, bilgisi zıtları da içine alır. Bilgin olması bakımından fâil 
(yapan) olmuş olsa, zıtları bir anda beraber var etmesi gerekirdi ki, bu, 
imkânsızdır; O, olacak şeyi ve olmayacak şeyi bilir, ve bunlardan biri
ni seçip yapar. Bununla beraber Tanrının iradesini insanın bileme
diğini itiraf eder454.

Görüldüğü suretle hangi taraf sıkışıyorsa, hemen Tanrı-Kâinat mü
nasebetlerinin, insan-kâinat münasebetlerine benzetilemiyeceğini ileri 
sürüyor. Tanrnın iradesinin bu bakımdan insan iradesine benzetilemi- 
yeceği kabul edilmiş olsa bile, bunun bir prensip altına ahnıp, Tanrının 
niteliklerini insana kıyaslamadan açıklamağa çalışmak lazımdır; yoksa 
işe geleni kıyaslayıp, gelmeyeni kıyaslamamak karışıklığa ve prensipsiz- 
liğe sebep olur. Madem ki iradede insan ile Tanrı arasında bir benzerlik 
olmayacaktır, öyle ise, kâinatta insan, yoktan yaratılmış bir nesne gör
mediği ve kendisi yoktan bir nesne var edemediği için, Tanrımn da yok
tan yapmasını imkansız görmesi doğru olmamalıdır. O hususta da kı
yaslamaya gitmeden, hiç olmazsa nasıl olduğunu kesinlikle bildiğini id
dia etmemelidir. Buna göre sonradan ve yoktan var olanı (hudus) 
reddetmenin mantıkî bir zorunluluk olup olmadığım inceleyelim.

d) Yaratmanın olurluluğu:

Biraz önce yaratmadan kavram olarak bahsetmiştik. Burada bu 
kavramın mantıkî değerini görmek istiyoruz. Baştan beri değindiğimiz 
ve incelediğimiz her konuda mahiyet ve varhk, olurluluk ve zorunlu
luğun, Farabi ve îbn Sina’nın felsefe düzenlerinin temeli olduğunu ve 
onu uygulamakta gevşeklik göstermediklerini görmüş olduk. Aynı 
felsefe düzeninin yaratmayı açıklamada büyük önem taşıdığını 
görüyoruz. Aslında bu felsefî düzene gitmelerinin sebebi olarak yarat
ma nazariyesini gösterenlere işaret etmiştik. Bazı kimselerin Mey- 
mun oğlu Musa’yı (Maimonides), kâinatın yaratılmasının feylosof- 
lara göre imkânsızlığı ile kelamcılara göre yaratılmasının zorun
luluğundan kurtarıp, yaratmanın olurluluğunu ortaya koymakla, Fel
sefî ve Kelamı düşünceye yeni bir fikir kazandırmakla övdüğünü455

454 İbn Rüşd, Tehafütüt-Tehafut 450; M. E. Marmura, aynı eser 76; îbn Sina, İlâhi
yat 2/366-67.

455 E. L, Fackenheim, the Possibility of the Universe 65-ve Not 75, Amerikcan Acad.
Jewish Research, 16,1946-47, 64.



görünce, bizimle pek ilgili olan bu noktayı Farabi’ye göre incelemeyi 
gerekli bulduk. İbn Sina’da bu hususta bir açıklamaya rastlamadık, ama 
felsefe düzenleri ortak olan bu iki feylozofun felsefe düzeninde aynı 
sonuca varmanın mümkün olduğuna kaniyiz.

Farabi, kâinatın oluşmasının (hudus) olurluluğunu açıkça ortaya 
kor ve tartışmasını yapar. “ Feylozoflarm fikirlerinin değişik olmasının 
büyük faydası olduğunu ileri sürer ve bunu iki sebebe dayandırır. 
Faydanın büyüklüğü nesnelerin nedenlerini bilmenin zorluğundan 
veya delillerini bulmada karşılaşılan zorluklardan doğar. Bu nesne
lerden biri, meselâ, kâinatın ezelî olup olmadığı meselesidir. Bu 
meselede feylosofların ihtilaf etmekte olmalarının sebebi, konunun had
di zatında bütün kâinatı ilgilendirmiş ve neticede Tanrıya götürmüş 
olmasıdır. Kâinatın ezelî olduğunu gösterecek ezelî nedenlere (delillere) 
vakıf olmak zordur; nitekim sonradan olduğunu gösterecek delillere 
vakıf olmak ta zordur. Aristo’nun “meselâ, kâinatın ezelî olup olmadığı 
hakkında bir delilimiz yoktur, ve neden öyle olduğunu söylemenin 
zorluğu zannımızca önemlidir” sözünden maksadı, açıkladığımız nes
nedir. Aristo’nun bu misali de cedelîdir. Bu hususta kurulacak kıyaslar 
karşılıklı olacaktır. Bundan dolayı tabib Calinus (Galen) kesin bir deli
le ulaşamayınca delilin bulunmadığını, bulunanların eşit derecede karşı
lıklı olduğunu ve bu meselenin karar verilemeyen meselelerden olduğu
nu sanmış, üstelik Aristo da bu gibi meselelerin cedele ait olduğunu ve 
bu bakımdan bu hususta tartışmaların sonunun gelmeyeceğini anlat
mıştır”456.

Farabi bu kadarla yetinmez, bu husustaki fikirlerini temellen
dirir ve onları kural altında açıklar. Herhangi bir şey hususunda kar
şılıklı delillerin birbirine eşitliği (dengesi), daha doğrusu delillerin bir
birini götürmesi söz konusu edilirse, kendinden bahsedilen nesneye 
bakmak gerekmektedir. Eğer o nesne olurlu ise, onun hakkında bir
birini götürecek, yani karşılıklı birbirini yok edecek deliller ileri sürmek 
mümkündür, çünkü olurluların temeli buna uygundur. Eğer, söz 
konusu edilen nesne zorunlu ise, onun hakkında ileri sürülecek deliller 
karşıt olarak eşit olamazlar. Yokluğunu gerektiren delil varsa, varlığına 
delil getirilemiyecektir, getitirlirse bile, pek zayıf olduğu açıkça görü
lecektir. Eğer varlığım gerektiren delil varsa, aksine delil getirmek pek 
zayıf düşecektir457.

456 Farabi, el-Cedcl 104b-105 a, Hamidiye İstanbul, No. 812 özet olarak alınmıştır.
457 Farabi, Mesail, 66; Nüket 107.



Bundan şu sonuca varıyoruz, a) Kâinat ezelî değildir. Ezelî ol
saydı, ezeliliği hakında kesin delile sahib olmamız gerekirdi. Ezelî, 
olurlunun karşıtı olacağından, zorunlu olmuş olacak ve zorunluların 
aleyhine delil ileri sürmek çok zayıf olduğundan, ezeliliği hakkında 
kesin delilimiz olmayan kâinat ezelî olmayacaktır. Bu sonuç Farabi’- 
nin felsefe düzenine uygundur. Ona göre, kâinatın mahiyetinin varlı
ğından ayrı olmasından ötürü, kâinat zaten olurludur. Buradaki 
“ezelî” sözünü “kadîm” anlamına alıp, yaratılmamış, yani nedeni ol
mayan varlık, Tanrı veya Tanrının varlığına eşit derecede ezelî anlamı 
kasdedilmiştir. İşte kâinat bu anlamda ezelî değildir, onun nedeni ve 
edeni vardır. Farabi, kainâtın, bu anlamda ezeliliğine (kıdemi zatî =  
kendiliğinden kadîm) inanmayı, Tanrının varlığını inkâr etmek olarak 
açıklar458. Demek ki, Farabi’ye göre, Tanrıya inanmak ve kâinatın 
ezeliliğine inanmak çelişikliği gerektirir.

b) Kâinatın yaratılması olurludur. Ezelî olmasına kesin delil 
olmayınca, ezelinin karşıtı olan yapılmış olmasıdır. Kâinatın yapılmış 
olması ezeliliğine engeldir. Tek, ilk, ezelî, kadim bir varlık vardır, ki bu 
da Tanrıdır. Diğer bütün varlıklar onun tarafından meydana konmuş, 
yapılmış ve yaratılmışlardır. Bu bakımdan Tanrıdan başka varlıklar 
ezelî değillerdir. Bununla beraber, her ne kadar diğer varlıkların Tanrı 
tarafından ortaya konulduğu kabul edilmiş ise de, bu ortaya konuşta 
da ihtilâf edilmektedir. Yukarıda anlattığımız gibi nedencilik görüşü 
ile yaratma görüşü ileri sürülen önemlilerdendi. Sırf nedencilik ile sırf 
yaratma görüşleri birbirine karşı kutuplardı. Nedencilikte, hareket 
başlangıç noktası alınırsa, kâinatın ezelî olduğu kabul ediliyor. Bizim 
anlayışımıza göre, Farabi’nin inancının hilafına, Aristo, bu nedencilik 
ilkesine uygun olarak, kâinatın ezelî olduğuna inanıyor. Eğer nedenci
lik sadece, meydana gelen herhangi bir olay ve oluşmanın bir edeni, 
oluşturanı, yapanı bulunduğu inancı ilkesine dayanırsa, bu anlamdaki 
nedenciliğe karşı gelinmemektedir. Çıkış (sudur) ve yaratma birer olay 
ve oluş olduklarından, onların da bir edeni ve yaratanı bulunması ge
rektiğinden, yaratana ve çıkarana bu anlamda neden denmesinde hiç 
bir sakınca görülmemektedir. Bu anlamda olan yapan nedenin kâinatı 
yapmasına Farabi ve İbn Sina’ya göre, ibda’ denildiğini gördük. Ve 
burada da Farabi’nin yaratmanın olurlu olduğunu savunduğunu be
lirttik. Böylece Musa b. Meymun’un, kâinatın yaratılmış olduğunu

458 Farabi, El-Cem, 24. Farabi, Aristo’yu savunurken, “yolu bu olan kimsenin, yara
tanın yokluğuna ve kainatın ezeliliğine inandığı sanılabilir mi?” der. Farabi’nin burada 
bizi ilgilendiren yönü, onun Aristo’yu doğru anlayıp anlamamasından çok, kâinatın ezeli
liğine inanmakla Tanrıya inanmanın çelişik olduğunu kabul etmesidir.



değil, yaratılmış olabileceğini459, söylemesi ile Farabi’nin bilmediği 
yeni bir şeyi değil, bilakis onun öğretisini tekrar etmiş olduğunu da gös
terdik. Farabi ve İbn Sina’nın yaratmaya inandıklarmı söylüyoruz, 
fakat bunu ayrıca nasıl bir yaratma olarak kabul ettiklerini göster
memiz gerekmektedir. Bu, onların başkalarından ayrılış noktaları 
olacaktır.

e) Yaratmanın ezelîliği:
Farabi ve İbn Sina hakkında yazılan kitap ve makalelere bir 

göz atılacak olursa, hepsinin Farabi ve İbn Sina’ya göre, kâinatın ezelî 
olduğu, uzun veya kısaca onlarda olan çıkış görüşünün açıklanması 
yapılır, pek ender kimse de çıkışın yaratma olduğunu açıklamadan 
bırakır. L. Strauss ve ona uyan E. L. Fackenheim ise Farabi’de zahirî 
(exoteric) ve batınî (Esotric) iki türlü mezhebin bulunduğunu ortaya 
atarlar460. Bundan şunu demek isterler. Farabi’de iki türlü fikre rast- 
lanmaktadır, İbn Sina’da da aynı fikre rastlamaktayız. Biri kâinatm ezelî 
olduğu fikri, diğeri, kâinatm yaratılmış olduğu fikridir. Felsefenin bir
liğine ve gerçeğin tek olduğuna inandığı ileri sürülen Farabi’nin böyle 
iki inançlı olmasını, seçkinler ve anlayamayanlar olarak insanları ikiye 
ayırıp, herkese kendi anlayışına göre seslenmeye yer vermiş olmalarıyla 
açıklamak doğru olmasa gerektir461. Aslında kendisinin inancı tektir, 
ama seslendiği kimselerin durumuna ve anlayışına göre değişik ifade 
kullanırsa da, neticede aynı manayı kasdeder. Yukarıda yaratmanın 
yaratana göre durumunda iki zorluğun meydana çıktığını, bunlardan 
birinin kudret, diğerinin irade olduğunu gördük. Şimdi burada yara
tılana göre iki zorlukla daha karşılaşıyoruz. Biri yoktan var etme, 
diğeri, yaratmanın ezelî oluşudur.

1) Yoktan var etme:
Yaratmayı yoktan var etme olarak anlatabilmek için, önce, yoklu

ğun ne demek olduğuna değinmeliyiz.
Yokluğa (adem) çeşitli manalar verilmektedir. Biz bunları iki 

katagoride gözden geçirmek niyetindeyiz. Biri varlıkçılık bakımından 
yokluk, diğeri mantık bakımından yokluktur. Varlıkçılık bakımından 
yokluğu ikiye ayırabiliriz. Biri somut, mutlak yokluktur. Bunu yukarı
da belirttiğimiz gibi, mutlak varlığın karşıtı kabul etmek gerekir. Var

459 Musa b. Meymun. Delaletül-Hâirin 208, Telavıv, İbranca harflerle arapça harf
lerle s: 324. İlâhiyat Fakültesi, Ankara.

460 E. L. F. The Possibilİty of the Universe, Am. Ac. J. R. 49,16,1946-47.
461 Yukarda belirttiğimiz gibi Farabi, Aristo ve Eflatun’un, halkın kendilerini anla

yamayacağından, onların anlayabilecekleri şekilde onlara seslenmişler, diyor, ama neti
cede her iki anlamı birleştiriyor, ki bu, onun tek bir gerçeğe inandığını gösterir.



denince, insan bir kavram sahibi olduğu halde, mutlak anlamda yok 
denince, varlık kavramı gibi bir kavram tasarlayamıyor. Bunu, ancak 
mutlak varlık sözünden anladığı kavramın karşıtı olarak anlayıp, varhk 
kavramının işgal ettiği zihnî veya dış sahaların dışında, demesi doğru 
ise, bu anlamda yokluk ancak yokluk diyarında olacaktır. Bu anlamda 
olan mutlak yokluğun tasarlanabilmesi, mutlak varlığın kavramının 
genişliğine tabidir. îbn Sina yokluğun kendi kendine anlaşılacak bir 
anlamı olmayıp, varlığa kıyaslanarak, varhk vasıtasiyle anlaşılabile
ceğini anlatması462 buna işarettir. Diğeri göreli (nisbî) yokluktur. Bunun 
anlaşılması, her gün kullanıldığı için daha kolaydır. Şeker yoktur 
dediğimiz zaman herkes buradaki yokluğun manasım kolayca anlar. 
Çünkü buradaki yokluk, var olması düşünülen, geçmişte var olmuş ve 
gelecekte de olabilecek, fakat halde herhangi bir sebeple varlığını yitir
miş bir nesnedir. Bu anlamda olan yokluk, bir şeyin var olması olurlu 
iken var olmaması diye tanımlanmıştır463. Bu anlamda olan yokluk olur- 
lulukla aym manadadır, zira bir şeye göre yok demek, varlığı bekleni- 
nilen, var olması düşünülen, varlığı olurlu olan demektir.

Mantık bakımından yokluk’a gelince, bu, aslında zihnî bir kavram 
olması bakımından söz konusudur. Orada yalnız göreli (nisbî) yokluk 
bulunur. Her ne kadar Farabi, mesela, “la insan” 464 sözünün zihne 
bir anlam ve belirli bir mana getirmediğini, zihinde hiç bir iz bırak
madığını ve sanki hiç bir şeye delalet etmediğini söylüyorsa da, gene de 
“la insan” bir konuya yüklem veya yükleme konu olabilme kabili- 
yetindedir. “La insan” , insan olması gereken bir şeyin insan olmadığına 
delalet ettiği için, insan kavramına büsbütün zıt, karşıt değildir, o da bir 
nesnedir, ama insandan başka bir nesnedir465. Bundan ötürü idi ki, 
yukarıda İbn Sina’nın yokluğa hükmedilemiyeceğini ve zihinde her
hangi bir suretle olursa olsun, mutlaka hüküm vermek için bir anlamın 
bulunmasım gerekli gördüğüne değinmiştik466.

462 tbn Sina, İlâhiyat 1 /36.
463 Farabi, el-Medeniye, 56; Şerhul-İbare 38, 39 122; İbn Sina, İlâhiyat 1 /128; İbn 

Rüşd, Mabadettabia 26, Haydarabat 1947; Aristo, Meta 1022b 22.
464 “La İnsan” sözünü tek sözle tercüme etmek güçtür. İnsan değil, insan olmayan, 

insansızlık gibi manaların aynı manayı içerdiği tartışma konusu olabilir. İngilizce de non- 
human demek uygun düşer.

465 Farabi, Şerhul-İbare 138, 139.
466 P. Tillich, mantıkî (dialectical) yokluk ile gayri mantıkî (nondialectical) yokluğun 

Yunancada ayrı olduğunu ve mantıki yokluğa ne on, gayri mantıkî, ki biz varlıkçılık deme
yi uygun gördük, yokluğa oukon dendiğini, birincisinin “bir şey” anlamını içeren “bir şey 
yok” İkincisinin, “hiç bir şeysiz” anlamında “bir şey yok” olduğunu, birinci anlamda “bir 
şey yok =  nothing”tan yaratmamn, bir şeyden yaratma, ikinci anlamdaki “hiç bir şeysiz” 
den yaratmamn da somut yokluktan yaratma anlamına geldiğini söyler. Systematic Theo- 
logy, 1 /188, Chicago, 1967.



Burada mantık bakımından yokluktan çok, varlıkçılık yönünden 
yoklukla ilgileneceğiz. Varlıkçılık bakımından somut (mutlak) ve gö
reli yokluğu incelersek, somut yokluğun üzerinden varlık geçmiş 
olmadığı gibi, geçecek de değildir. Diğer deyimle, somut yokluktan 
meydana gelmiş bir varlık yoktur. Bundan dolayı somut yokluktan bir 
nesnenin meydana gelmesini tasarlamak zor olduğu gibi, insanın çev
resindeki görünür varlıkların kanunlarına da uymamaktadır. Bunun 
içindir ki, somut yokluktan bir nesnenin meydana geldiğine dair bir 
örnek bulunamamaktadır. Oysa göreli (nisbi) yokluktan meydana gel
miş çeşitli varlıklar olmuş ve olmakta olduğundan, göreli yokluktan 
var olmanın örnekleri vardır. İnsanoğlu bu örnekleri gördüğünden, bu 
anlamda bir yokluktan yeni nesnelerin var olabileceğini kabullenmiş
tir. Şüphesiz olan bir nokta vardır: Bu görülen örnekler, sonradan 
olan, oluşan ve daha önce yokken meydana gelen varlıklardır. Varlık
lar bu şekilde var olup yok olmakta, bir şeyden yeni bir şey var olmakta 
ise ve var olan bir şey yok olup başka yeni bir şey meydana gelmekte 
ise, varlık daima oluşma (hudus) halinde olacaktır. Bu Ayaltı dünya
sında görülen bir olaydır. Bunda varlıkların, üzerinde meydana geldik
leri bir nesne vardır. O, onların iç yapılarının temelidir, onun üzerinde 
varlıklar birbiri peşinden var olup yok olurlar. Bu temel nesne Farabi 
ve İbn Sina’ya göre, olurluluktur. Aristo’nun deyimiyle heyuladır. Bu 
olurluluk, yukarıda anlattık, yokluk değildir.

İşte burada kozmolojik (kâinat düzeni ile ilgili) bir zorluk doğmak
tadır. Eğer kâinat da Ay-altı varlıkları gibi, bir temel nesne (madde) 
üzerinde sıra ile var olup yok oluyorsa, o zaman kâinatın da sıra ile 
değişen bir kâinatlar silsilesi olması gerekir. Böylece tek kâinat değil, 
silsile halinde sayısız kâinatların var olup yok olmaları gerekecektir467, 
İçinde bulunduğumuz kâinat da, devresini yaşayan geçici kâinatlardan 
biri olmuş olacaktır. Diğerleri gibi, Farabi ve İbn Sina da, kâinatımızın 
geçici olmasına ve birden fazla bulunabileceğine razı değillerdir. Ay 
altı varlıkların yapılarına konan olurluluk (heyula) ve maddenin özel
liği ezelî olarak bir varlığı taşıyacak kabiliyette değildir. O, bir mahiyet 
ve heyuladadır, varlık kendisine dışardan ayrıca verilmektedir. Ve 
verilirken, ölçülüp biçilmeye ve dolayısiyle yıpranmaya maruzdur. Bu
nun için, üzerindeki varhk zamanla değişmektedir (Kevn-Fesad).

Öyleyse Ayüstü varlıkların maddesi başka olmalıdır. Onların de
ğişme ve oluşmaya uğradıkları da görülmemektedir. Göksel varlıkların

467 Günümüzde kuvvetli görünen kâinatın oluşmasma ait büyük patlama (big- 
bang) görüşü kâinatın var olup yok olduğunu ileri sürer. Reader’s Digcst, February 1966, 
124, Earl Ubell. Isaac Asimow, The Universe, 234-39, 1972. U.S.



ezeliliğini ortaya koyabilmek için, onları Ayaltı varlıklardan ayrı 
prensibe bağlamak gerekir. Bu prensip (ilke) oluşmaya, var olup yok 
olmaya sebep olan nesnenin ne olduğunu bulup, onu Ayüstü varlık
lardan atmakla gerçekleşirdi. Bu olurluluk (heyula, madde) tur. Bunu 
atmak doğru olmaz. Tanrıdan başka varlıklara olurlu denmişti. Gök
sel varlıkları da bu olurluluk adı altında incelemek gerekir. Ayaltı 
varlıkların olurluluğu, kendi varlıklarından önce olduğu için, onlar 
bir nesneden meydana konulmuştur. Ayüstü varlıklar da olurludur, 
fakat olurlulukları kendilerinden önce değildir. Olurlulukları kendileri 
ile beraber aynı andadır. Olurlulukları kendilerinden önce olmayınca, 
olurluluk,- ki bir nesnenin kendisinden yapılan maddedir- kendilerinin 
kendisinden yapıldıkları bir nesne yoktur, demektir. Farabi ve İbn Sina 
kâinatın devamlı olmasını sağlama bağlamak için, onun öncesiz ve yok
tan (somut yokluk) var edilmesini kabul eder. Bunu dinî bir zorluğa 
bağlamak tatmin edici değildir468. Ama dinî verilerin hiç rolü olmadı- 
dığını da ileri sürmek için, bir delil bulmak zordur.

Farabi’nin bu husustaki ifadelerine bakarsak, daha kesin sonuca 
varabiliriz. Yok (adem), yukarıda açıkladığımız gibi, somut yokluğa 
ve bir nesneye delâlet ettiğinden, mutlak yokluk anlamında “adem” 
sözünü kullanmaz. Yok ta bir nesnedir, diğer deyimle yok’a nesne 
denir. Yoktan var etme demek, bir nesneden var etmek anlamına 
gelebilir. Bunun için Farabi, gerçekten yokluk, somut yokluktan yara
tılmayı kesinlikle anlatmak için, başka bir sözü kullanır. Bu söz “ma 
min şey =  not from something =  bir şeyden değil, hiçten” sözüdür. 
“La şey =  nothing =  bir şey değil” olarak Türkçeye çevirdiğimizde 
de gösterdiği anlam, hiç bir, tam ve mutlak yokluk anlamında değildir. 
Türkçede de “bir şey değil” sözünden “bir şeydir” , fakat belli, belirli ve 
önemli, anılmaya değer bir nesne değildir, anlamım verir. Bu anlamda 
olan “la şey”e mantıkça belirsiz =  gayrı muhassal469 denir. Bu “la 
şey” mutlak yokluk, hiçlik anlamına da gelirse de, ayrıca açıklanmaya 
muhtaç olur. Bundan dolayı “min la şey” =  from nothing =  “bir 
şeyden değil” nesnesizden, diye tercüme edebileceğimiz bu sözdeki 
“ şey”in belirsiz olduğunu anlatıyor. Böylece, bir şeyden değil, de
mek, bir şeydendir, ama o şey belli ve belirli, sınırlı bir şey değil

468 Bu günkü astronomcularun kâinatın yoktan var edilen bir maddeden meydana 
geldiğini tartışıp, üzerinde düzenler kurmalarında dinî bir inanca veya baskıya yer ver
menin kimsenin aklından geçtiğine kani değiliz. Bk: G. Gamow, The Creation of the 
Universe, 30, 32, 1965; W. B. Bonnor, Rival Theories of Cosmology 10, 1960; Reader’s 
Digest, Aynı yer.

469 Farabi, Şcrhul-îbare 38.



dir demektir. Bu gibi çeşitli anlama ve yanlış kavrama yer vermemek 
için, Farabi “la min şey-not from something- hiç bir nesneden değir’ 
sözünü kullanmıştır. Farabi bu “hiç bir nesneden olmadan, hiçten 
yaratmaya ibda’ demektedir470, Farabi’nin bir sözü tanımlamasına ö- 
nem vermesi ve onu tanımlamaya ihtiyaç duyması, o söz hakkında 
kendine isnat edilecek herhangi yanlış bir anlamın önüne geçmek gaye
sini gütmüş olduğunu gösteriyor. O, her sözü rasgele tanımlamamak- 
tadır. Burada ibda’ı özellikle “min la şey” olarak değil, “la min şey” 
diye tanımlaması, ne demek istediğini açıklamakta titizliğini gösterir. 
Farabi’nin mutlak yoktan var etmeyi kabul etmesi, sadece göksel var
lıklardadır. Onun varlıkçılık deyimiyle yoktan varetme, dolayısiyle zo
runlu ve özüne göre olurlu olan varlıklardadır. Böylece, Farabi’ye göre, 
dolayısiyle zorunlu olan varlıklar mutlak yokluktan var edilmişlerdir.

Burada onun çıkış (sudur) görüşü ile bu “yoktan var ediliş” görüşü 
arasındaki ilginin ne olduğu, ister istemez, akla gelmektedir. Bu husus 
önemli ise de, sanıldığı kadar zor çözümlenecek cinsten değildir. Bunu 
çözümlemek için, Farabi’nin felsefe düzeninin açıklanmasında önemli 
olan bir noktayı belirtmemiz gerekmektedir. Farabi, bir insanın değişik 
konularda yazdığı eserlerde hitap ettiği kimselere göre değişik ifadeler 
kullanmasını prensip olarak kabul etmektedir. Buna göre, bir ilimde 
ilim yönünden meseleye değinileceği İçin, diğer başka bir ilimde aynı 
meseleye dair başka bir fikir ileri sürmüş olmak, çelişikliği gerektir
mez, özellikle akla uygundur, zira her biri ayrı bir yönden meseleye 
dokunmuştur471. İkincisi, yazarlar, ele aldıkları konuları, eserlerini 
okuyacak insanların anlayışlarına göre yazarlar. Bunun için değişik 
eserlerinde aynı konu hakkında kullandıkları ifadeler değişik ve bazen 
kapalı olur. Bu onların ayrı ayrı çelişik fikir taşıdıklarını göstermez472. 
Üçüncü olarak, iki feylosof (Aristo, Eflatun) her bakımdan ittifak 
halinde değildir. îki ayn şahıs olarak tutmuş oldukları yol ve yöntem 
ayn ise de, maksat ve gaye bakımından birleşmektedirler473. Dördüncü 
olarak ta, bir yazarın eserinde görülen çelişmeleri, sözleri ve ifadeleri 
yorumlanarak, kendi felsefe düzeni içinde birleştirilmelidir474.

Farabi, başkasının eserlerini ve ifadelerini bu kurallar ışığı altında 
incelerken, başkasının da kendi eserleri ve ifadelerini aynı kurallara

470 Farabi, el-C-cm 23, 25, 26. Bk: H. A. Wolfsön, The Kalara problem of nonexis- 
tence and Saadia’s second theory of creation, The Jewish Quarterly Review 388-389, 34- 
1945-46

471 Farabi, el-Cem 7. 8.
472 Farabi, el-Cem 6, 10, 26.
473 Farabi, el-Cem 9, 10.
474 Farabi, el-Cem 28.



göre anlamasını öğütlemiş olsa gerektir. Bu duruma göre, Farabi’de 
bulduğumuz çelişiklik gösteren konumuzla ilgili noktaları dört şıkta 
toplayabiliriz, a) Nedencilik görüşü, (Tanrıda), b) çıkış görüşü, c) yok
tan var etme, yaratma görüşü, d) oluşma, bir şeyden bir şey var etme 
görüşü.

Farabi’nin eserlerinde bu dört görüşü anlatan, açıklayan ifadeler 
ve. sözler vardır. Burada asıl çelişiklik iki guruptadır. Biri, nedencilik- 
çıkış-yaratma, diğeri yoktan yaratma ile bir şeyden var etme arasında
dır. Nedenciliğe göre, Tanrı ilk neden ise, kâinatın ondan meydana ge
lişi zorunlu olacak, aynı zamanda nedende olan mekaniklik dolayısiyle 
iradesi de olmayacaktır. Çıkışa göre, ondan bir şeyin dışarı çıkması ve 
taşması anlamı vardır. Nedencilik görüşüne göre, neden ile nedenli 
arasında zaman ayırımı olmadığı açıkça bilindiği halde; çıkış görüşü 
çıkışın bir süre sonra olmasını önleyen bir anlamı içermemektedir. 
Burada iradeye açıkça yer gözükmüyorsa da, kendinden çıkacak her
hangi bir nesneye rıza gösterip göstermiyeceğinin söz konusu olmasına 
yer vardır. Yaratmaya gelince, bu, yukarıda açıkladığımız gibi, iradeye 
açıkça yer vermektedir.

Farabi’nin, Aristo’dan gelen ilk neden anlayışından ayrıldığım 
gördük. Farabi’nin ilk nedeni kâinatta iş gören bir nedendir. İlk nede
nin iradesi olduğuna inanmaktadır. Bu anlamda meydana gelen bir 
gelişme olmasına karşılık, onun nedeııciliğini kaldıracak şekilde yo
rumlamaya yetkimiz yoktur. Yalnız, nedenin, nedenliyi meydana 
getirmekteki zorunluluğundan, yani neden nedenli münasebetinden 
mekânikî bir zorunluluk değil, rızaya bağlı bir devamlılık anlaşılmalı
dır. Buna ilerde döneceğiz. Böylece çıkış görüşüne gelmiş oluyoruz. 
Yukarıdan beri açıkladıklarımız göz önünde bulundurulursa, bu görü
şümüzün Farabi’nin anlattıklarına aykırı olmadığı görülür. Çıkış 
görüşünde de gördüğümüz gibi, çıkış Tanrıdan bir nesnenin çıkışı, dı- 
şarda bir varhk kazandığı anlamında değildir. Çıkışın nasıl olduğunun 
açıklanamadığmı da gördük. Onun açıklanma keyfiyetinin ancak ya
ratma (ibda’) ile anlatılmasının mümkün olduğuna değindik. Burada 
önce ibda’ ve ibda’ neticesinde çıkış vuku buluyor. Çıkış İçin ileri sü
rülen şartlar, dolayısıyla ibda’ı (yaratmayı) anlatmış oluyor.

Burada yaratma ile çıkış görüşü, Farabi’ye göre, çatışmamaktadır. 
Bize gelince, biz her ikisinin çatışmasından çok, yaratmayı kabul ettik
ten sonra, ayrıca çıkışa hacet olmadığına kaniyiz. Bilindiği gibi, çıkış 
görüşü, Tanrının kâinatı nasıl yarattığını açıklamayı değil, kâinattaki 
çokluğu açıklamak için ortaya atılmıştır. Bundan ötürü yaratmaya



karşıt bir görüş değildir. Yaratma yoluyla da kâinattaki çokluğu açık
lamak mümkündür. Kâinattaki çokluğun açıklanması için akla gelen 
çıkış görüşünü yalnız Plotinus’a uymakla yorumlamak doğru olmadığı 
gibi, eski dinlerdeki Tanrı-Kâinat aracıları diye yorumlamak ta eksiktir, 
çünkü bu aracılık fikri-zayıfta olsa, başka anlamda da olsa- üç semavî 
dinin inançlarında vardır. Eski astronominin gök cisimlerini değişmez 
ve ezelî kabul etmesi, bu aracın kutsal ve ezelî varlıkların yeri olarak 
seçilmesine tesir etmiştir.

Yoktan var etme, yaratma ile bir nesneden yaratma arasındaki 
çelişikliğe gelince, Farabi hem mutlak yoktan var etmeyi ve hem bir 
şeyden başka bir şey var etmeyi anlatan ifade ve kelimeler kullanır. 
Bu iki anlama dair kullandığı kelime ve ifadelere göz atıldığında, yu
karda değindiğimiz her iki türlü kavramı ayrı ayrı yerlerde ve ayrı 
konularda kullandığı görülür. Yoktan yaratmayı anlatmak için ibda’ sö
zünü ve bunu da akıllar hakkında, yani başkası ile zorunlu ve kendine 
göre olurlu olan varlıklarda kullanır. Bir şeyden başka bir şey var 
etme (hudus) sözünü diğer varlıklar, daha çok Ayaltı varlıklarda kul
lanır. Bundan dolayı bu iki kavramı kullanmakla hiç çelişikliğe düşecek 
durumu olmaz474.

474 Belleten c. 15, 1951, s: 81-122. Necati Lugal ve Aydın Sayüı’nm tercümesi ile bir- 
te yayınladıkları "Tabiat İlminin Kökleri Hakkında Yüksek Makaleler” adım taşıyan ve 
Farabi’ye atfedilen bu eserin ortaya koymak istediği kâinat düzeni pek karışık ve tekrar
lıdır. Naşirlerin kısa ön sözünde değindikleri gibi, bunun Farabi’nin ilk eserleri arasında, 
yani öğrencilik çağmda bir denemesi olabilirse de, bununla şüphe izale edilmiş değildir. 
Bu eser, Tik yaratılan ve özellikle Tanrının ilk yarattığı nesne olarak nuru ele almamış 
olsaydı, biz bununla daha sonraki derecelerde meydana gelmiş bir yaratık nur-meselâ faal 
aklın meydana koyduğu -anlayacaktık. Bu, bizim konumuz bakımından şimdiye kadar 
uyguladığımız Farabi’nin görüşüne ve bizim açıklamamıza yeni bir yön verecek durumda 
ve kuvvette ayrı bir görüş değildir. Bizim konumuz Tanrı ile kâinat arasındaki ilginin 
yaratma olarak Farabi ve İbn Sina tarafından nasıl anlaşıldığı olduğuna göre, incelememiz 
bakımından Tanrının yarattığı ilk nesneye, ister birinci akü, ister nur, ister peygamberin 
nuru veya isterse başka bir şey densin, bizce önemli olan adlardan çok, onun yaratanla 
olan ilişkisinin nasıl anlaşüıp, anlatıldığıdır. Bununla beraber burada bir şemasım gös
termeyi faydalı buluyoruz.
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Bu bölümün başında terimleri açıklarken İbn Sina’nın yoktan var et
me hakkında kullandığı kelimelere değinmekle, bir dereceye kadar yok
tan yaratma hususunda bir fikir vermiştik. Şimdi, burada bunu biraz da
ha açıklayalım. Farabi’de gördüğümüz ve ona uyguladığımız, bir yazarı 
kendi sözlerine dayanarak anlama yöntemini ve yolunu İbn Sina’ya 
uyguladığımız zaman, onun da değişik yerlerde aynı konuyla ilgili 
değişik ifadelerine rastlanır. Yoktan var etmeye dair ifadeleri göz 
önünde bulundurulmadan, sonradan oluşmaya (hudus) dair sözleri 
onun metafizik düzeninin temeli sanılmıştır. Oysa, onun bu hususta, 
Farabi’den açık ifade kullandığı yerler vardır. Neyruziye Risalesinde, 
ibda’m akla mahsus, halkın (yaratma) tabiî varlıklara mahsus, tekvinin 
(oldurma, yapma) oluşan, bozuşan (fasid) varlıklara mahsus olduğunu 
ileri sürmesinde475 hangi sözün nerede kullanıldığını göstermiş ve 
böylece karışıklığın önüne geçmiştir. İbda’a mutlak yoktan var etme 
manasım verdiğini biliyoruz. Halk’a da bir şeyden bir şey veya mutlak 
surette bir şey yapma manasını verdiğini de biliyoruz. O, hem yoktan 
yaratmayı ve hem de bir şeyden var etmeyi anlatmışsa, bu her iki kav
ramın ve anlamın aynı nesneye dair olmadığını da açıklamışır. Bu açık 
ifadesi, ayrıca ibda’ sözü ile halk sözünün geçmiş olduğu konular göz
den geçirilerek te anlaşılır. Bu hususta sözü uzatmamak için gereksiz 
tafsilattan kaçınıp yalnız akılların yoktan var edilmesine dair ilkesine 
dayanarak bir noktayı açıklamayı konunun gereği sayıyoruz.

Birinci aklın veya akılların niçin yoktan yaratıldığının sebebini 
yukarda zikretmiştik. Bu sebepten başka, şu sebebin de onu, akılların 
yoktan var edilmesini kabule zorlamış olduğuna kaniyiz. Olurluluk ve 
zorunluluk bahsinde olurluluğun kuvve halinde bulunduğunu, ve kuvve 
halinde olanın eksik bir varlık olacağını, yetkin varlığın fiil halinde ol- 
ğunu ve neticede geçmişinde kuvve hali bulunanın daima eksikliği 
olduğu, her zaman yetkin olmak için geçmişinde kuvve hali bulunan 
bir zamamn olmaması gerektiğini gördük. İbn Sina’ya göre, göksel 
varhklar, özellikle akıllar yetkin, değişmeyen varlıklardır. Bu durumda 
olmaları için daha önce kuvve halinde olmamaları gerekir. Bu varhklar 
her ne kadar yetkin iseler de, Tanrı derecesinde değil, bilakis ondan yet
kinliği almışlardır. Farabi, bunun için, onlara gelecekte bir şeye muhtaç 
olmamak üzere kendilerine varhk verildi, demişti. Eğer onlar, bir nes
neden -olurluluk-heyüla- yaratılmış olsalardı, kuvve halinde iken fiil 
haline geçirilmiş olacaklar demekti. Bu ise onların yetkin olmasına 
engeldir. Onların yetkin olmasını sağlamak için hiç yaratılmamış ol

475 İbn Sina, Risale Neyruziye 137, Tısa Resail, 1908, Mısır.



duklarını, yani kadîm (burada zatı ile kadîm) olmalarım ileri sürmek im
kânsızdır; çünkü, o zaman kadîmler çoğalacaktır, oysa kadîm (Zatıyla) 
birdir, tektir, zorunlu varlık olan Tanrıdır. Bu duruma göre var edil
meleri gerekir, fakat var edilirken üzerlerinden kuvve hali, yani olur
luluk ve hatta yokluk gibi bir nesnenin geçememesi, -zira yok’a nesne 
denebileceğini gördük- daha doğrusu, böyle bir nesnenin aracılığıyla 
değil, doğrudan doğruya aletsiz, zamansız, heyûlasız, Tanrı tarafından 
var edilmiş, yaratılmış, ibda* edilmiş olmaları gerekir. İşte bulunduk
ları andan itibaren ve var oldukları sürece yetkin olabilmeleri için daima 
fiil halinde-buradaki fiil halinden maksat fiilen var olmaktır- olmalı
dırlar.

2) Yaratmanın ezelliği:

Hem yaratma olacak ve hem o yaratma ezelî olacak, anlaşılması 
güç bir sorun. Gerçekten de öyledir. Yaratma bir iş ve oluştur, başı ve 
sonu vardır, tamamlanır ve biter, zamandan bir süre (miktar) içinde 
cereyan eder. Bu anlayış insanın işine göre kıyaslanarak varılan bir kav
ramdır. Tanrının işi başka anlamda anlaşılacaktır. Burada iki noktayı 
birbirine karıştırmamak gerekir. Biri, yaratılan nesnenin bir yaratık ola
rak ezeliliği, diğeri Tanrının niteliği olan yaratma işinin işleme, iş (ak- 
sion) olarak ezeliliğidir. Tanrımn niteliği olan yaratmanın ezelî olduğu 
-bazıları hariç- kelâmcılar tarafından da kabul edilmiştir.* Tanrımn 
niteliği olarak yaratmanın ezeliliği, yaratılan nesnenin şahsî bir varlık 
olarak ezeliliğini gerektirmesi tartışma konusudur. Eğer yaratmanın 
ezeliliği yaratılan nesnenin ezeliliğini gerektirmiş olsa, kâinatın olduğu 
gibi ezelden beri var olması gerekir. Eğer, yaratmanın ezeliliği yaratı
lan nesnenin ezeliliğini gerektirmezse, yaratma işi de devamlı ezelden 
beri işlemekte ise, kâinatın silsile halinde var olup yok olması gerekir. 
Feylezoflarm buna razı olmadıklarına değindik.

Farabi ve İbn Sina yoktan var etme olarak yaratmayı kabul et
tikleri gibi, yaratmanın da ezelî olduğuna inanırlar. Onlar, böylece, ya
ratma ile ezeliliği birleştirmiş oluyorlar. Bu noktaya nüfuz edemiyenler 
Farabi ve İbn Sina’nın, kâinatın kıdemine (ezelî) ve yaratılmamış ol
duğuna inandıklarını söylerler.Yaratmanın ezelî oluşu, feylozoflarımıza 
göre, kâinatın ezelî oluşunu gerektiriyorsa da, bunun, kâinatın yaratıl
madan ezelî olduğu ile ay m anlamda olmadığı anlaşılmalıdır. Yukarıda

* Maturidîlerin, Tekvin sıfatının ezelî olmasını ileri sürmeleri esnasında cereyan eden 
münakaşalar için bk: Ebul-Muîn Nesefi, Tebsıretul-Edille, Nuruosmaniye 2097 no. va
rak 75-92. Kelam kitaplarının “Tekvin” bahsi.



bunlara işaret etmiştik. Ayrıca zaman bahsinde değinmiş olduğumuz 
gibi, zaman kavramı İbn Sina’ya göre ezelîydi. Ama varlığı gene de ibda’ 
suretiyle meydana gelmişti. Ve insan zihninin Tanrının varlığı ile kâi
natın yaratılışı arasında bir sürenin bulunduğunu tasarlamak zorunda 
-kâinatm  sonradan yaratıldığına göre- kaldığı açıklanmıştı. Bu duru
ma göre, kâinatın varlığını bir süre sonraya bırakmak, irade konuların
da açıklandığı gibi, Tanrmm-bir süre de olsa-yaratma niteliğini işlemez 
hale koymak - ta ’tîl- olur. Karşı tarafın, zihnin zamanın varlığını 
tasarlayamıyacağı bir an olamıyacağma dair verdiği cevap, İbn Sina’yı 
tatmin edememiştir. Zaman yaratılmış ise de, zamanın yaratılmasıyla 
Tanrı ile onun arasında bir vaktin bulunduğu kabul edilmediğine göre, 
Tanrının bütün bu zaman kavramı içinde yaratma niteliği işlemektedir. 
Kelâmcılar ile feylozoflarımız arasındaki anlaşmazlık Tanrının niteli
ğini bir süre geciktirmeyi kabul edip etmemekte değildir. Her iki taraf 
da Tanrının niteliğinin her zaman işler olduğunu kabul etmektedir. 
Ayrıldıkları nokta zamamn başlangıcındadır. Her iki taraf zamanm 
başından beri Tanrının işler halde olduğunu kabul eder.

Feylozoflanmızı Tanrının işinin ezelden beri işlemekte olduğunu 
ileri sürmeye sürükliyen nedir diye insamn akima bir soru gelmek
tedir. Yukarda kâinatm yaratılmasının olurluluğuna ve kadîm olmasına 
dair delillerin yeter derecede kesin olmadığını söylediklerini gördük. 
Burada Tanrının iş (fiil) niteliğinin ezelden beri işlemekte olup olmadı
ğına değinelim. Feylozoflarımızm Tanrının işinin ezelden beri işlemek
te olduğunu ileri sürmelerinde şu tesirler gösterilebilir.

a) Tanrı nedendir, neden nedenliyi meydana getirmekte ihmalci
lik gösteremez. Nedenli nedenden ayrılmaz. Neden varsa nedenli de 
vardır. Farabi ve İbn Sina’nın bu görüşü benimsemeleri, ve bunu Tan
rıya uygulamak istemeleri neticesinde, onun işinin devamlı olacağım 
ve işinin eseri olan kâinatm onunla beraber bulunacağını ileri sürmüş
lerdir.

b) Tanrının varlığı yetkinliktir. Hiçbir şeyi kendini tamamlamak 
için yapmaz. Fakat, bir süre bekleyip, sonra iş yaparsa, yaptığı işte bir 
gayesi olduğu akla gelir. Bu ve buna benzer soruların Tanrı hakkında 
akla gelmesi, onun yetkin olmadığı anlamım verir. Bu ise Tann hak
kında şüpheye götürür. Böyle bir düşünceye meydan vermemek için bu 
gibi soruların -elden geldiği kadar- akla gelmelerini önleyecek şekilde 
Tanrıya inanmalıdır, ve onun yetkinliğini (kemâl) sarsmamalıdır. 
Bu felsefî düşüncenin fikridir.

c) Dinî inançların tesirinde kalmış olabilirler. Tanrı her bakım



dan üstün, yetkin, bilgin ve kudret sahibidir. Nitelikleri kendisi ile bera
ber ezelîdir. Madem ki nitelikleri ezelîdir, onlardan biri olan yaratma 
işi de ezelî olmalıdır. Yoksa, Tanrıya sonradan bir şeyin arız olması 
gerekir ki, bu Tanrı için imkânsızdır. Bundan dolayı yaratması da 
ezelîdir. Yaratması ezelî olunca kâinat da ezelî olmuş olur.

Bu üç sebepten asıl birincisinin tesirinde kaldıkları, diğerlerini ona 
uydurmak için ileri sürdükleri söylenebileceği gibi (b) ve (c) deki yet
kinlik niteliğini tam koruyabilmek için nedenciliği vasıta olarak kul
landıkları da akla gelebilir. Çünkü, birinciye, gene Tanrının her tarafta 
kabul edilen irade niteliği ile karşı çıkılmıştır; zira iradenin ortak 
vasfı otomatik olarak değil, isteyerek, dileyerek yapmaktır. Bu, neden
liyi nedenden geciktirecek bir sebeptir. Bu nitelik Farabi ve İbn Sîna’ya 
tesir etmiş ve nedencilikteki otomatik veya mekanikliği yumuşatmış 
ve onu devamlılığa çevirmiştir476.

Ezelî yaratmayı iki şekilde anlamak mümkündür. Biri, yaratmayı 
ezelî kabul etmek demek, yaratma yok demektir. Ezelî ve kadîm demek
ten kaçmak için yaratma sözü ezeliye eklenmiştir. Farabi ve îbn Sina’
nın bu durumda olduklarını ileri süren yok değildir477. Biz, bu kanaaat- 
ta olmayanlarla beraberiz. Diğer anlam yaratmanın devamlı olduğunu 
kasdetmiş olmalarıdır. Zaman bahsinde sermed, dehr (süre) ve zaman 
diye üç kavramdan bahsetmiş ve bunların İbn Sîna’ya göre hangi an
lama geldiklerini açıklamıştık. Ezelî sözü zaman anlatan ve zamanla 
ilgili bir sözdür. Bu sözü zaman bakımından anlamamız ezelî yaratmayı 
anlamamızda yardım edecektir. Orada bu üç kavrama göre varlıkları 
sınıflamıştık. Sermedin, Tanrının varlığında, süre (dehr) nin akılların 
(başkasıyla zorunu varlıklar) varlığında, zamanın da değişen varlık
larda kullanıldığını görmüştük. Akılların (akılsal varlıkların) tözleri 
zamanı aşkındır, onlar zamanın dışındadır. Çıkış görüşünde anılan 
bunların hareketsiz, durgun olmaları da ayrıca zamanla ilgili olmadık
larını gösterir. Zamamn da ezelî ve yaratılmış olduğu söylenmişti. 
Zaman aslında kendi kendine durabilen (kaim binefsihi) bir nesne 
olmadığından başkasnın, yani hareketin varlığı ile ezelî olmuştu. Ha
reket, akıl varlıklarından sonra gelen varlıklarda vardır. Böylece zaman 
varlıkçılık bakımından akılları içine alan süre (dehr) den sonra gelmek
tedir. Burada Eflâtun’un dediğine başka bir yoldan varmış oluyoruz.

476 îbn Sîna, İlâhiyat 2/266, 373.
477 R. Hammond, Al-Farabrs philosophy 53. J. L. Teicher, İbn Sina’nın, zamanın ve 

kâinatın hem ezelî ve hem yaratık olduklarını söylemesinde çelişme bulur. Avicenna, Sci- 
entist and philosopher 34, London 1952.



Zaman da, zamanı meydana getiren nesne de yaratılmıştır. Fakat bu 
yaratma süre (dehr) içinde meydana geldiğinden ezelîdir. Akıllar süre 
ile beraber yaratılmış, yani onların yaratılmasıyla süre kavramı vücut 
bulmuştur. Ezelî ile yaratmayı birleştirmek, barıştırıp uzlaştırmak; 
her ikisinin de anlamım kesin olarak bilmeye ve belirtmeğe bağlıdır.

f )  Yaratmanın nasıllığı:

Ezel ile yaratmayı beraberce kullanacak bir kavram elde etmek 
zordur. Ezel iki anlamda kullanılıyor: Geçmişe doğru uzun bir zaman, 
bir de geçmişe doğru sonsuz zaman478. Birincinin sınırı -kısa veya uzun- 
vardır, bellidir. Diğeri sonsuzdur, sınırsızdır. Sınırsız, sonsuz Tanrının 
varlığı ile anlatılabilir. Bu anlamda Tanrının niteliğidir. İnsan zihni 
sonsuzu kavrayamadığından ezeli de kavrayamamaktadır. Doğrusu, 
insanın kavradığı bir nesne vardır, ama bu ezelin insandan yana olan 
yönüdür. Bu bakımdan bir anlam tasarlamakta ise de, tümünü kavra
yamamasından dolayı kapalı kalmaktadır.

Yaratma yukarda açıklandı. Yukarda açıklanan mahiyeti ve ne 
olduğu idi. Burada nasıl olduğuna değineceğiz. Yaratma bir iş olduğu 
için nasıl meydana geldiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Yaratmanın na
sıllığını anlatma güçlüğünden, diğer felsefe düzenleri, insanın zihnin
de kendilerine yer buluyorlar. Bu güçlük nedencilikte de, çıkışta da 
mevcuttur. Nedene dair daha çok bilgimiz olduğu halde, bu bilgimizden 
faydalanarak kâinatın nedencilik yönünden nasıl nedenli olup meydana 
geldiği açıkça anlatılamamıştır. Çıkış ta öyledir. Zaten, bu nasıllığm 
açıklığa kavuşamamasından dolayı, karşıt düzenler doğuyor. Elektri
ğin ne olduğu, ışığın ne olduğu açıklanabildiği ve elektrikten ışığın 
meydana geldiği bilindiği halde, bu meydana gelişin keyfiyeti henüz 
kapalıdır, belki anlatılması, nitelenmesi şimdilik imkânsızdır. Bomba
nın içinde patlayıcı madde var, bunun terkibi, özü ve ne olduğu bilin
mektedir. Bu madde ateşlenince aniden gaz haline gelmektedir. Gazın 
terkibi de bilinmektedir. Fakat nasıl bu madde gaza inkılâp ediyor? 
Buradaki nasılı nitelemek her halde, zor ve değişik tasvirlere sebep ol
maktadır. Bu gibi zorluklar her halde zamanı aşkın olmaktan doğuyor. 
Patlayıcı maddenin gaz haline geçiş olayı o kadar sür’atli olmaktadır 
ki, onun oluşmasını zamanla ölçmek fiilen imkânsız gibidir, bunun için 
olay oluşurken değil, olduktan sonra görülmektedir, çünkü olayın 
nasıl meydana geldiği insanın duyu organlarının algılama yeteneğini 
aşmıştır.

478 Şerif Ali b. Muhammed Cürcânî, Tarifat, 7, 1306, Mısır.



işte gözümüzün önünde ve elimizin altmda olan 'b ir çok tabiat 
olaylarının nedenlerini ve oluşma niteliklerini bilememekteyiz. Tabiat 
âlemi hakkında yeter ve tüm bilgi sahibi olmadığımızdan, kâinatın baş
langıcını açıklamak eksik olacaktır. Kâinatta olup biten tam olarak ve 
yeter derecede bilindiği zaman, kâinatın başlangıcı da daha açık anlatıla
bilecektir. Bundan dolayı O. L. Reiser, astronomların en son ulaştıkları 
kâinatın başlangıcına dair görüşlerini henüz bir hikâye (masal anla- 
mmda-story) olarak vasıflamaktadır (Cosmic Humanism 122, 1966 
Massach.). Oysa Farabi ve İbn Sina’nın kâinatı, çağımızın astronom
larının aklı durdurucu rakamlarla genişliğini anlattıkları kâinattan 
daha geniştir. Her ne kadar Farabi ve İbn Sina’nın gök varlıkları görüşü 
eski astronominin tesirinde kalmış olup, şimdikine göre pek küçük dü
şerse de, onlar bir de akıllar âlemi diye bu âlemi aşkın bir âlemi de kas- 
dederler, ve bu bakımdan onların kâinat düzenine akılsal kâinat düzeni 
(Rational Cosmology) demek uygun olacaktır.

Bununla beraber, feylozoflarımızın ifadeleri bize gene bir fikir 
vermektedir. Varlıkları ikiye ayırmışlardı: Yoktan var edilenler, bir 
şeyden var edilenler. Yoktan var edilenler zaman içinde oluşmamış 
meydana gelmemişlerdir. Bir şeyden var edilenler zaman içinde oluş
muşlardır. Yani yoktan yaratılanların yaratılması zaman almamıştır, 
Patlayıcı maddenin aniden gaz oluvermesi gibi, bir anda ve âniden yara
tılmışlardır479. Bir şeyden yaratılan varlıkların var oluşları zaman 
alır, yani zamanla var olur. Çocuğun zamanla adam olması, çekirdeğin 
ağaç olması buna örnek verilir. İşte, bundan ötürü zaman almayan yok
tan var etme (ibda’)yı tavsif etmek henüz imkânsızdır, bir şeyden var 
olma veya etme zaman içinde olduğundan insan olanı görmektedir ve 
gördüğünü anlatabilmektedir. İşte yaratma böyle bir anda olduğu için, 
yaratma vuku bulmuş, zaman da onun peşinden yaratılmıştır. Bu ya
ratma zaman içinde olmadığından dolayı, üzerinden zaman geçmiş 
değildir. Üzerinden zaman geçmediği için de ezelîdir. Böylece hem 
yaratma ve hem de ezelilik bir şeyde birleşmiş oluyor ve buna ezelî 
yaratma deniyor. Biraz önce anılan ezelî yaratmanın yaratmayı inkâr 
olarak anlaşılmasına böylece cevap verilmiş oldu. Şimdi yaratmanın 
devamlılığını görelim.

g ) Yaratmanın devamlılığı:
Yaratmanın devamlılığını kabulden, başlıca iki sonuç çıkacaktır. 

Biri, yaratanın daima iş ve yaratma halinde olduğu, diğeri yaratılanın 
daima mevcut bulunduğudur. Yaratanın daima yaratma halinde bu-

479 Farabi, el-Cem 23.



lunması sâdece feylozofları ilgilendirdiği halde, -bu , konularının ilk ve 
Zorunlu varhk olmasından ötürüdür-, yaratılan yaratıkların varlık
larının devamlılığı bugün bile bilginleri ilgilendirmektedir. Yarat
manın, bir iş (aksiyon) olarak devamı ile yaratılanın bir varlık olarak 
devamından ne anlaşılmalıdır ? Buna yukarıda değinmiştik. Yaratma bir 
işve olaydır, başı ve sonu vardır, olup biter, demiştik. Şimdi, yaratma 
devam ediyor demek, her an yeni bir şey aynca mı yaratılıyor demektir, 
yoksa yaratmamn devamı ne demektir? Farabi ve İbn Sina yaratanın 
daima yaratma halinde olduğunu savunuyorlar, ama, yaratanın her an 
yaratan olmasından her an yeni bir yaratığın ortaya çıkmasına taraftar 
görünmüyorlar. Bunu, zamanlarındaki astronominin kabul etmiş ol
duğu tek Güneş sisteminin tesirinde kaldıkları şeklinde ve bunun için 
birden çok (âlemin) dünyanın varlığını mümkün görmemekle açıklamak 
yanhş değilse de, biz buna, bugünkü bazı astronomların ifadelerinden 
anladığımız bir noktayı daha katmak istiyoruz. Onlar, üzerinde yaşa
dığımız dünyanın bir gün yok olmasının endişesi içindedirler. Eskiler, 
korku ve endişelerini Aristo’nun, kâinatın hareketini sağlama bağlama
dığından bir gün durma ihtimalini taşıdığını ileri sürerek açığa vurmuş
lardır. Bugünkülerin de kâinattaki bütün güneş sistemlerini uzaklaştırıp, 
kendi dünyamızı yalnız bırakmak suretiyle diğerlerinde olan oluşma
lardan bizimkini mahfuz tutmakta olmaları, böyle bir endişeden doğsa 
gerektir480. Yaratmanın devamlılığım anlatabilmek, daha doğrusu, 
oldukça açıklığa kavuşturabilmek için, günümüzün astronomlarının 
kâinatın başlangıcı hakkındaki görüşlerine bir göz atmayı faydalı bulu
yoruz481. Günümüzde kâinatın oluşmasına dair üç büyük görüş vardır, 
a) Sabit kâinat görüşü (Steady State), b) Büyük patlama (Big Bang),
c) Çevrimselzincirleme (Oscillating) =  devri teselsül.

a) Sabit kâinat görüşünün günümüzde önderliği İngiliz astro-
mu Fred Hoyle tarafından yapılmaktadır. Bu görüşe göre, kâinat her
zaman vardı ve devamlı olarak genişlemektedir. Zamanın her anında
aynıdır. Güneş sistemleri birbirinden uzaklaştıkça, boşalan yerlerde
yeni güneş sistemleri var olarak eskilerin yerlerini ahrlar. Yeni güneş
sistemleri (Galaxy) yoktan var edilen hidrojenden teşekkül eder. Bu, 
değişmeden böyle devam eder482.

480 İsaac Asimovv, The Intelligent Man’s Guide to Science 1 /50.
481 Bu görüşler her ne kadar, kesinlikleri şöyle dursun, kensiliğe yakın bir değerleri 

yoksa da, Farabi ve îbn Sîna’ya göre, daha kapalı bir şeyle daha açık bir kavram hatırlana
bilir ve anlaşılabilir.

482 H. Bondi, The Steady State Theory of the Universe 14-20; Rival Theories of Cos- 
mology, London 1960. Aym yerde yaratmaya (yoktan) yer veriliyor; Time (Mecmua), 
p. 81, March 11,1966; îsaac Asimovv, aynı eser 1 /51; G. Gamow, The Creation of the Uni- 
verse’deki gayesinin bu görüşü tenkitli tahlile tabi tutmak olduğunu söyler, p. 3. 1965, Ame
rica. Isaac Asimow, The Universe, 248-49, 53, Jagjit Singh, Modern Coşmology, 192, 198.



b) Büyük patlama görüşünün günümüzde olabilirliği kuvvet ka
zanmakta gibi görülüyor. Bu görüşte olanlara göre, (Martin Ryle, 
G. Gamow) kâinat on milyar yıl önce kesif bir maddenin tasviri 
imkânsız bir patlama neticesinde başlamıştır. Bu görüş sahiplerinin bir 
kısmına göre, o patlamadan meydana gelen parçalardan bugünkü 
güneş sistemleri meydana gelmiş olup, sonsuza doğru birbirinden uzak
laşmaktadırlar483. Diğer bir kısmı, güneş sistemleri (Galaxy) arasında 
bulunan çekim kuvveti, onların birbirinden uzaklaşmasını durdurup, 
onları geri çekerek kâinatın sonu olacak surette birbiri ile çarpıştırıp 
paramparça edeceğini ileri sürüyor484. Böyle darmadağın olunca, ne 
olacağı bu görüşte olanlarca açıklanmaz ve içlerinden biri bunu ta
mamlamak üzere çıkıp üçüncü görüşü ortaya kor.

c) Devri teselsül görüşü diye adlandıracağımız bu görüşe İngilizce 
(Oscillation) deniyor. Astronom A. Sandage, büyük patlamayı kabul 
eder ve patlamadan sonra dağılıp uzaklaşan parçalar-ki güneş sistem
lerini teşkil ederler- tekrar birleşip yoğunlaşır ve bu yoğunlaşmadan 
sonra tekrar patlar. Birinci patlayış neticesinde meydana gelen dağıl
ma ve toplanma süresi seksen milyâr yıldır. Böylece bu olay her sek
sen milyâr yılda bir defa tekrar eder. Son patlamadan on milyâr yıl 
geçmiş, önümüzdeki patlama yetmiş milyâr yıl sonra olacaktır485.

Sonuç olarak, diyebiliriz ki, Sabit kâinat görüşü kâinatı yoktan var 
ediyor ve sonsuza doğru gidiyor ve her an yeniden yaratma vuku bu
luyor. Büyük patlamada patlayan nesne vardır, o yoktan gelmemiştir. 
Fakat kâinatın devamında ikiye ayrılıyorlar. Bir kısmı sabit kâinatçı- 
lar gibi sonsuza doğru gitmeyi kabul ediyor, diğer kısmı yayılanları 
toplatıp toz duman ediverip bırakıyor. Devri teselsülcüler ise kâinatı 
patlayan bir maddeden başlatıp, dağılan parçaları tekrar toplatıp, tekrar 
dağıtıyor. Bu üçüncü görüş ile Anaximander’in apeiron’u486 ve Herac-

483 Ritchie Calder, Man and the Cosmos, 88. İsaac Asimow, aynı eserinde 1 /48 
de W. A. Baum’un 1957 yılında, sâniyede 75 bin mil uzaklaşma hızı keşfettiğini söyler. 
Reader’s Digest, February, 1966 sayfa 125 de 1960 yılında R. Minkov/ski’nin 30295 
güneş sisteminin sâniyede 70.000 mil bizden uzaklaştığını keşfettiği anılır. Time, March, 
11. 1966. sayfa 81 de M. Schmidt’in 1962 yılında, 30273 güneş sisteminin saniyede 28.000 
mil bizden uzaklaştığım hesapladığım söyler. Aym yerde 3048 güneş sisteminin 30273 ten 
daha sür’atli uzaklaştığı anılır. Bu güneş sistemlerinin (güneş sistemi-galaxy) dört milyar 
ışık yılı bizden uzakta oldukları ifade edilir.

484 Oscillate, sallanma, gidip gelme demektir. Bir yere gidip tekrar geri dönerek eski 
yere gelmek. Bir durumdan onun zıddı bir duruma değişip geçmek, sonra tekrar aynı, eski 
duruma dönmek, ve böyle devam etmek içinde hem devir ve hem teselsül var. E. C. Gra 
hamm, The Basic Dictionary of Science 298, N. Y. 1966.

485 Time, 82, March, 11, 1966; E. Ubell, Reader’s Digest, 126 February 1966. R.C. 
aynı eser, 89.

486 Kari Jaspers, The Great Philosophers 2 /10-12.



İitus’un ezelî ateşi487 arasında pek yakın görüş birliği görülüyor. Şüp
hesiz çağımızın ilim verilerinin ortaya koyduğu farkı unutmamalıyız. 
Birinci görüşte devamlı yaratma ve oluşma vardır. İkinci görüşte 
-toplayıp toz duman edenler hariç-bir olayın devamı vardır. Üçüncü 
görüşte ise hem bir olayın devamı ve hem de tekrarı vardır. Aym olay 
sonsuza doğru devam etmiyor, bir süre devam ediyor. Bu süre seksen 
milyâr yıl da olsa ve bir sayının bir kaç katının kökü de olsa; ezel ya
nında ne kadar küçük oldukları, böylece anlaşılıyor, ve sonra aynı olay 
tekrarlanıyor. Bu görüşler kesin değilse488 de, aşağı yukarı ileri sürü
lebilecek ihtimalleri kapsamaktadır489. Haddimiz olmayarak eski koz
moloji (astronomi)nin Farabi ve İbn Sina’ya göre nasıl olduğunu dör
düncü bir ihtimal olarak şöyle açıklayacağız. Sabit kâinatçılann dedi
ği gibi, kâinat yoktan var edilmiştir. “Büyük patlama” görüşüne bağlı 
olanlara göre de yaratanın “ol” demesi ile patlama vuku bulmuştur490. 
Buradaki “ol” emrini kâinatı Yaratanın düşüncesinin veya ilminin 
eseri olarak anlamak, yukarda çok geçen bu sözlerin anlamına aykırı 
değildir. Bilmesi, düşünmesi, “ol” demesi daha önce onu bilmesi demek
tir. Devam edelim: Patlama vuku bulduktan sonra kâinat gerektiği 
kadar geniş ve öylece süresiz olarak kalmış olabilir. Fakat, bu durumda 
yaratmanın değil de yaratılanın devamlılığı meydana geliyor. Bu yarat
manın bir iş olarak devamı ile nasıl bağdaşır veya tbn Sîna buna ne der ?

Bu soruya verilen cevaba geçmeden önce, yukarda adı geçen üç 
astronomik görüşe yapılan, daha doğrusu sorulan sorular konumuzu 
ilgilendirdiği için, onlara Farabi ve İbn Sina’nın vermesi gereken cevabı 
görelim. Kâinatın yumurtası denilen ve patlayan nesne nereden gelmiş
tir491? Patlamamn nedeni nedir492?

487 Aynı eser 19.
488 H. Bondi, buna dair bir hikâye anlatayım der: Gece karanlığında bir elektrik dire

ğinin dibinde sürünen bir insan görülmüş ve kendisine ne yapıyorsun diye sorulunca, anah
tarımı arıyorum, demiş. Peki nerede bıraktığım biliyor musun, demişler; bu yolda bir yerde 
düşürdüm, ama burada bulamazsam hiçbir yerde bulma şansım yoktur, demiş. Benim 
durumum da aynıdır, kâinat aynı olunca fizik kanunlarını her zaman uygularım. Rival 
Theories of Cosmology 38. H. Bondi Sabit kâinat görüşlücüsüdür.

489 Oysa Philip Morrison: Uzak güneş sistemlerine dair yeter ölçülerimiz olmadığı 
için kesin bir şey söyleyemeyiz. Biz, kozmolojinin çocuk yuvası sahnesindeyiz, der. Aynı 
Reader’s Digest 127.G. Gamow; bazı fizik gerçeklerine göre konuştuk; kâinatın başlangı
cının teşekkülüne dair sözlerimiz metafiziksel teeemmül gibidir, der. The Birth and Death 
of the Sun, 210.

490 Farabi ve İbn Sina “ol” sözünü de kullanır ve kâinatı emir âlemi ve yaratma âlemi 
olarak ikiye ayırırlar. Kitab-ı Mukaddesteki “ışık olsun” sözü ile (R.C. aynı eser, 77) 
Kur’an-ı Kerîmdeki “ol” emrinin patlamaya işaret olarak anlamak mümkün görünüyor.

491 İsaac Asimovv, aynı eser 1 /50, 80.
492 G. J. Whitrow, Rival Theories of Cosmology 35; Reader’s Digest, aym sayı 127. 

G. Gamow, The Birth and Death of the Sun, 165, N. Y. 1959.



Doğrusu, bu soruları buraya almamızdan maksadımız onları çö
zümlemek değildir. Dikkati çekmek istediğimiz, bu soruların eskiden 
beri var olduğu, günümüzün ilim verilerinin bile bu sorulara cevap ver
mekten henüz uzak olduğu ve dolayısıyla metafiziğin uğraştığı sahanın 
henüz çözümlenemediği ve eski birer metafizikçi olan Farabi ve İbn 
Sina’nın meseleye dair görüşlerine değinip, arada bir münasebetin bu
lunup bulunmadığını ortaya koymağa çalışmaktır.

Eski astronomiye göre, Ay üstü varhklar parçalanmaz, eskimez, 
su sızmaz üst üste tabakalardan ibaret olduğuna göre, bunları hareket 
ettirecek bir nesneye ihtiyaç vardır ve o da ilk muharrik olarak bulun
muştu. Diğer bir kısmına göre de, Yaratan, hamuru (heyûla) alıp şekil
lendirmişti. Bu görüşlerin şimdiki ilim verilerine göre, işi, bir arada bu
lunan gaza fitil sokmak ve onu ateşlemek olur ki, neticede büyük bir 
patlama meydana gelir. Bu görüşler de maddenin nereden meydana gel
diğine cevap vermemiştir. Maddeyi heyûla ve surete ayırarak verilen 
cevap ta aynı soruya maruzdur. Heyûla nedir, nereden meydana gel
miştir? Görüldüğü gibi, insan zihni, herhangi bir nesneden olduğu ileri 
sürülse bile, soruyu o nesneye yöneltmekte ve böylece kendini yoktan 
var etmeyi kabullenmeye sürüklemektedir. Yoktan var edildiğine yapı
lacak itiraz; yok nereden geldi, veya yok nereden yapıldı değil, yoktan 
nasıl yapıldı sorusudur. Bu suretle nereden ve neden sorusu nasıl’a 
yerini vermiş oluyor.

Biliyoruz ki, Farabi ve İbn Sına bu nereden ve neden sorusuna, 
imkân (olurluluk) dan yapıldı cevabım vermişlerdi. Öyleyse imkân 
nedir veya nereden geldi diye sorulacak soruları sonsuza götürür. Bu 
bakımdan imkânın imkânı yoktur. İmkân demek, -ister eski ve ister 
şimdiki astronomi verileri olsun- meydana gelen varhk yoktan yaratıl
mıştır, demektir. Bu yok, imkânla anlatılır, ve yok’a şey dendiğini gör
dük ; ve bu imkân da, bir şey yaratmaya engel olacak, ve yaratmayı 
önleyecek bir nesnenin bulunmamasıdır. Yaratmayı önleyecek nesne 
olursuzluk (mümteni’) dur. Herhangi bir yerde olursuzluk ve çelişiklik 
yoksa, orada yaratma vuku bulabilir.

Yaratmamn devamlılığı olurluluğun içinde saklıdır. Farabi ve 
İbn Sîna’ya göre, meydana gelen varlığın varlığının nedeni Tanrıdır. 
Varhğa verdiği nesne olurluluktur. Olurluluğun var olması için Tanrıya 
muhtaç olduğu açıklanmıştı. Olurlu, var olduktan sonra olurluluğu 
üzerinden kalkmış değildir. Bu noktada, onun, bil-kuvve olan’dan ay
rıldığına değinmiştik; onun olurluluğu devam etmektedir. Tanrıya 
ihtiyacı devam eden olurluluk her zaman Tanrıdan, varlığının



verilmesine muhtaçtır. Farabi ve îbn Sina’nın ibda’a vermiş oldukları 
ikinci anlam burada ortaya çıkmaktadır. Birincisi yoktan var etmek, 
İkincisi yok olmaktan korumaktı. Yok olmaktan korumak ta devamh 
olarak varlık vermektir. Elektrik ampulünün yanması, bir defa elektrik 
akımım vermekle olmaz; daimî olarak elektrik akımının gelmesi gere
kir. Böylece Farabi ve İbn Sına, yaratmanın veya yaratılanın devamlı
lığını sağlamak için ikinci bir nesneye, kurala veya ilkeye, başkaları 
gibi muhtaç değillerdir.

Farabi ve İbn Sina’nın Yaratana neden demeleri bu anlamda an
laşılmalıdır. Yukarıda Tanrının daima iş halinde olduğu açıklandı. 
Daima iş halinde olması, yaratmanın da devamlılığını içermektedir. 
Fakat yaratmanın işten ayrı özel bir manası vardır. Tanrının daima iş 
halinde olduğunu savunmak zor görünmektedir, çünkü görülen işlerin 
ve olayların, oluşmaların yakın nedenleri bilindiği için, onları görünen 
nedenlere isnad etmek daha kolay ve kandırıcı olmaktadır. Bunun için 
İbn Sina, Farabi’den daha açık olarak meseleyi tartışır. Yaratmanın 
devamlılığı iki suretle sağlanmıştır. Biri, az önce dediğimiz gibi, varlık
çılık yönünden idi. Bu, olurlu varlığın var olduktan sonra bile varlık 
verene muhtaç olmasıydı. Olurluluk ile varhk birleşmektedir. Bu şu 
demektir. Olurlu varlık, olurluluk ve varhktan mürekkeptir493. Olur
luluk (imkân) olurlu varlığın hüviyetinden, şahsî varlığından bir cüz
dür. Bu olurluluğun mahiyeti, yani olurluluğun kendisi ihtiyaçlılıktır. 
Tanrı (Zorunlu varhk) tan başka varlıkların olurlu olması demek, hep
sinin varlığım meydana getiren öğe (element) den biri ihtiyaçlılık ol
makla, bu ihtiyaçlılık bir öğe olarak bütün varlıkların temeline sokulup 
yerleştirilmiştir. Böylece, olurlu varhklar -var oldukça- mahiyetlerinin 
gereği olarak varlık verene muhtaçtırlar, çünkü olurluluk (mahiyet) 
varlıkla birleşince, bu varhk öğesi olurluluk öğesini yok etmiş değildir, 
eğer yok etmiş olsa, zorunlu varlık’a inkılâp eder. O, var oldukça var
lığı zorunlu ise de, bu dolayısıyladır. îbn Sina bu noktadan, devamh 
olarak yaratmayı kabul edecek nesnenin ihtiyacının devamını, başka 
bir ilkeye lüzum olmadan mevcut varlığın mahiyetine sokmak suretiyle 
sağlamıştır.

Bundan sonra işi yapan’a döner ve onu da daima varlığı verecek 
bir ilkeye bağlar. Bu ilke nedencilik ilkesidir. Bu bakımdan neden
ciliği iyi inceleyip; baba çocuğun nedeni, usta binanın nedeni ise, ço
cuk doğduktan, bina bittikten sonra artık nedenlerine ihtiyaç kalma
dığı gibi, Yaratan neden, kâinat nedenli ise, Yaratan kâinatı yarattık

493 İbn Sîna, îlâhiyat 1 /47; Molla Sadra, Tâlikat, 2 /37, Tahran baskısı.



tan sonra artık kâinatın kendisine ihtiyacı kalmadığını ileri sürenlere 
İbn Sina şöyle cevap verir:

Usta binanın gerçek nedeni ve baba da çocuğun gerçek nedeni 
değildir. Usta bir takım hareketlerin nedeni, baba da spermanın hare- 
reketinin nedenidir. Hareket eden hareket ettikçe, muharrikin bulun
ması gerekir, hareket durunca muharrike ihtiyaç kalmaz. Muharrik 
hareketin gerçek nedenidir, onun için ikisi beraber bulunur, birbirinden 
ayrılmazlar. Bunun böyle olması muharrikin var olmasmdan dolayı 
değil, hareket ettirici olmasından dolayıdır. Hareketli de hareket et
meye muhtaç olmalıdır. Yoksa sırf muharrik vardır diye hareket ol
ması gerekmez. Bundan ötürü îbn Sîna Aristo’yu, kâinatın hareketini 
sâdece kâinatın aşkına ve sevgisine bağlamakla tenkit etmiştir49*. 
Binanın nedeni bir araya toplanmak, ve bunun da nedeninin toplanan 
nesnelerin tabiatlarının toplanmaya uygun olmasıydı ki, bu tabiatlar 
da nesnelere, Yaratan ayrık (muharık) bir neden tarafından verilir495,

İbn Sina, mahiyet ve varlık ayırımı ilkesinden hareket ederek, ne
dene yeni bir anlam kazandırır. Eğer bir nesnenin kendi Öz varlığı, 
varlık olarak başka bir nesnenin varlığının nedeni ise, öyle bir neden 
var olduğu sürece öteki varlığın devamlı nedeni olacaktır. Eğer nedenin 
varlığı daimî ise nedenli (ma’lul) de daimî var olacaktır496. Tanrının 
varlığı zorunlu ve daimîdir. Bu zorunlu varlığın kendi öz varlığı kâi
natın nedenidir. Kâinat olurluluk ve varlıktan mürekkebdi. Olurluluk 
cüzü ile dâima varlığa muhtaçtı. Varlığı daimî olarak verecek zorunlu 
varlık ta aynca bu ihtiyacı daima giderecek nedendir. O varlığı, varlı
ğından dolayı veriyor, ibn Sina’yı nedencilikten dolayı tenkit edenlerin, 
kâinatın daima Tannya muhtaç olduğunu, bu nedencilikten başka bir 
şekilde daha iyi açıklamaları zordur. Nedenin, neden olduğu yön nite
liği mevcut oldukça, nedenliyi meydana getirmelidir, yoksa, ya neden 
olmaz veya araya engelin girmesi gerekir. Nedencilik bahsinde de Zo
runlu varlığın (Tanrı) gerçek, ve bitişik (kârîb), yani temas halinde neden 
olduğunu görmüştük. Gerçek neden ile nedenli ayrılmaz. Nedenli daima 
gerçek nedenine muhtaçtır. Neden daima Yaratansa, nedenli de daima 
yaratılmış olarak varlığını devam ettirmektedir. Anlattığımız gibi mü
teaddit yaratma değil, tek yaratmanın devamı vardır.

494 İbn Sina, Şerhel-Lam 26, Aristo îndel Arab.
495 İbn Sîna, İlâhiyat 2 /264-26S.
496 İbn Sîna, İlâhiyat 2/266.



S O N U Ç

Farabi ve İbn Sina’ya göre yaratmayı incelemiş bulunuyoruz. Ya
ratma bir iş ve olay bildirdiği için bir yaratan, işi yapan ve bir de 
iş sonucunda meydana gelen yaratık gibi iki varlık arasında bir ilişkiyi 
bildiriyor ve böylece iki varlık anlamını içeriyor.

Farabi ve İbn Sına varlığı ikiye ayırmıştır. Biri, varlığı kendisi olan, 
yani varlığı varlığından (inniyet) başka bir şey olmayan varlık, diğeri 
varlığı mahiyet ile varlıktan meydana gelen varlık. Fakat bu ayrılık 
zihin içindedir, dış dünyada ayrılık yoktur.

Mahiyeti olmayan varhk, ki sırf varlıktı, var olmak için bir baş
kasına muhtaç değildir, çünkü kendisi varlıktı. Böylece kimseye muh
taç olmayan bu varlığa zorunlu varhk (vacibul-vücud) denilir. Mahiyeti 
varlığından ayrı olan varlığa olurlu denir, çünkü olup olamıyacağı 
kesin olarak kendi mahiyetinden anlaşılmaz. Mahiyeti ile varlığı bir
birinden ayrı olduğu için, onları birleştirecek başka bir varlığa ihtiyaç 
vardır. Yarlığı kendinden başkasının davranışına bağlıdır. Böyle var
lığı ile mahiyeti ayrı olan varhk fiilen varlık kazanınca üçüncü tür bir 
varhk meydana gelir. Buna özü ile olurlu, başkasıyla zorunlu varhk 
denir, zira zorunludan varhk almış ve sırtını artık ona dayamıştır. 
Böylece zorunlu, dolayısıyla zorunlu, özü ile olurlu, ve gerçek olurlu 
varlık olarak, varhk üçe ayrılmış olur.

Nitelikleri ile ve özleriyle birbirinden ayrı olan zorunlu ile olurlu 
varlık arasında bir ilişkinin ortaya atılması ister istemez zaman kav
ramım akla getirir. Zaman, hareketin sayımından ibaret olup, bu ha
reket zamanla beraber bulunur, fakat nazarî olarak zamamn hareket
ten önce bulunması gerekir, zira önceliği ve sonralığı içerir, hareketin, 
sonsuza gidemeyeceğinden bir başlangıçı gerektiği için, zaman ancak 
yaratma (ibda5) suretiyle başlayabilir. Bunu yaratan zorunlu varlık, 
Tanrıdır.



Tanrı ile kâinat, yani Yaratan ile yaratılmış arasındaki ilişkinin Fa
rabi ve tbn Sina’da üç türlü, nedencilik, çıkışçılık ve yaratmacılık, olduğu 
göze çarpıyorsa da, bunları birbirinin karşıtı nazariye değil, yaratmayı 
tamamlayan bütün bir nazariye olarak kabul etmek gerekir. Dinamik 
anlamda nedenciliğin Tanrı-kâinat ilişkisini açıklamada yetersiz olduğu 
görülmüştür.

Farabi ve İbn Sina her nekadar çıkışa oldukça yer vermişlerse de 
çok kimsenin de Farabi ve İbn Sina’nın, Tanrı kâinat ilişkisinin bu 
olduğunu ileri sürmelerinde, yaratma nazariyesinin ortaya çıkması ile 
isabet dereceleri söz konusu olabilecek bir durum doğmuştur.

Bu suretle Farabi ve İbn Sina’nın çıkış (sudur) nazariyelerinde 
kullandıkları bazı kelimeler, yaratmayı açıklamaya yardım etmiştir.

Farabi ve İbn Sina’da Tanrı artık Aristo’nun Metafiziğindeki ilk 
neden anlamında bir neden değildir, fizikteki neden gibi, bir iş yapan 
anlamında bir nedendir. Plotinus’daki gibi Bir de değildir. Tanrı yara
tandır, fakat başkalarının anladığı yaratma manasında değil, felsefî 
anlamdadır. İbda’ suretiyle olan sırf yoktan yaratma, kutsal varlıkların 
tam kutsallıklarım sağlamak için olup, zaman içinde vuku bulan bir ya
ratma değildir. Zamandan önce ezelî bir yaratmadır. Zaman hareketin 
sayısı olduğuna göre, Tanrı birinci defa, hareket etmeyen akılları (ayrık- 
mufank-varlıklar) yaratmıştır. Zaman ezelî ise de, onun varlığı 
hareket halinde olan yaratıklarla ilgili olup, zaman içinde yaratılanlar 
ve oluşanlara ezelî denmiyeceği gibi, onların oluşmaları için bir 
maddenin (olurluluk) öne geçmesi gerekir.

Böylece Farabi ve İbn Sina yoktan yaratma ile ezeliliği birleş
tirmişler, ve bunun yanında yoktan var edilemezi de zaman içi varlık
larına hasrederek onu büsbütün anlamsızlıktan kurtarmışlardır.
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