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Felsefe Tarihinin Arka Planı 

İslam medeniyeti yayıldığı çoğrafya da ki bilgi birikimini tevarüs – temellük- 
temessül – tercüme – telif etmiştir. İslam bu dünyaya açılırken belirli bir hayat 
görüşüne sahipti “bu hayat görüşü Basra ve Kufe’de algoritmik ve istidlali düşünceyi 
de organize ederek rafine bir hale sokulmuştur”. Bu hayat görüşü çerçevesinde 
Müslümanlar zamanlarına kadar ortaya konulan akdeniz ve sasani çoğrafyasın da ki 
evren tasavvurlarıyla entegre olup alem tasavvurları üretmişlerdir. Dolayısıyla 
felsefe, kelam denildiğinde aslında alem tasavvurlarından bahsedilmektedir.  

Felsefe külli bilim demektir. Bugün felsefe denildiğinde çok teknik bir disiplin 
kastedilmektedir. Klasik dönemde felsefe insanın ürettiği tüm bilgi sistemlerinin 
ortak adıydı. İbni Sina’ya veya Razi’ye matematikçi, matematik felsefecisi ayrımını 
anlatamazsınız. Matematik bilimleri sosyal bilimler ayrımı yoktur onların 
dünyasında. Çünkü onlar için varlık tek başına bir entite olduğu için bilgide tek 
başına bir entitedir. Onlarda Varlık/vücut ile ilim özdeştir. Dolayısıyla varlık 
hakkında üretilen tüm bilimler en nihayetinde tek bir ilmi verirler. Fakat bu yapıyı 
kuran çok farklı yaklaşımlar vardır. İslam felsefesi denildiğinde hep meşşailliği 
anlayoruz ve Meşşailiği ise Kindi ile başlatıp Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd’le 
bitiriyoruz. İslam diğer kültürlerle iletişime geçip yukarıdaki süreçler sonrasında 
üretime başladığında en az dört tane felsefe türü ortaya çıkarmıştır. Bunlar: 

1. Mantıki Felsefe: Meşşailik dediğimiz hadisedir ve mantığı yöntem olarak alır. 
2. Talimi/ Riyazi Felsefe: Matematiği esas alır ve ikiye ayrılır; adedi, hendesi. 

Bugün bizim için matematik evreni açıklayan bir dildir. Bunlar için 
matematik ise evreni anlayan ve kuran bir dildi.  Adedi (arismoscu) atomik 
sayılardan hareket ederek evreni yorumlamaya çalışan pitagoryen (bizde 
ihvanı safa) yaklaşımlar yanında birde hendesi yani evrenin kurucu 
unsurunu miktar (magnitüs,megatos)la geometrik birim üzerinden kuran 
yaklaşımlar vardı. İslam dünyasında bunlara ek olarak Harizmiyle birlikte 
cebri nitelik ortaya çıktı. Bu yaklaşımda matematik bilimler cebirsel nicelik 
üzerinden kurulması esastır. Bu anlayış bir felsefe ortaya çıkarmadı ancak 
Müslümanların zihin yapılarına çok ciddi etkide bulundu. Cebirsel düşünce 
islam medeniyetinin ana ekseni haline gelmiştir. Cebirsel düşünce analitik 
düşüncedir. Bizdeki zihinsel yapı ne adedi nede hendesidir, cebirseldir. 
Bunun en güzel örneği usulü fıkıhdır. Adedi ve hendesi düşünce ise 
sentetiktir. Cebri düşünce adedi olanla hendesi olan arasında birbirine 
tercümesi olan yeni bir nicelik türüdür. Daha önce adedi ve hendesi iki ayrı 
dildi ve birbirine tercümesi yoktu. Cebir ise bunlar arasında ki ilişkiyi inşa 
etti.  



3. Simyevi-Kimyevi Felsefe: Cabir bin Hayyan bugünkü manada bir kimyacı 
değil, filozoftur. Cabir simya teknikleriyle felsefe yapmaktadır. Tanrıyı 
evreni ve diğer her şeyi simya üzerinden idrak etmektedir. Klasik 
geleneklerde simya üç anlama gelir;1-din,2-felsefe,3-tasvvufi bir tekniktir. 
Tasavvufi teknik ise ucuz ruhları pahalı ruhlara dönüştürmektir.  Simyevi ve 
kimyevi felsefe daha sonra Hurufilikte ki yapıya dönüşecektir.  

4. Mekaniki Felsefe: Arşimet tarafından kurulan matematiksel fizikte 
denilebilir. İslam dünyasında İbni Heysem’le birlikte hakiki anlamda bir dile 
dönüşmüştür. Evreni mekanizma gibi görüp çalıma kurallılığını matematik 
diliyle açıklıyorlar. 
 
Daha sonra islam dünyasında bu felsefi anlayışlara yenileri eklenecektir. 
Razi’den sonra kelami felsefe, işraki felsefe, irfani felsefe ve 17.yy da Molla 
Sadra’yla birlikte müteal felsefe eklenecektir.  
 
Biz bugün mantıki felsefeyle ilgileneceğiz. MS 5.yy da talimi/matematiksel 
felsefe, MS  6. Yy’da da mantıki felsefe uykuya çekilmiştir. Şunu unutmayalım 
ki İslam medeniyeti büyük ölçekte canlı kültürlerle karşılaşmamıştır. Bunun 
en önemli nedenlerinden birisi Justinyenin bu okulları kapatmasıdır.  

  

Çevirilerle birlikte yöntem birliği arayışı ortaya çıkmıştır. Çünkü dört türlü felsefe 
anlayışının ortaya çıkardığı en önemli sorun yöntem birliğiydi. Bu sorunu dört türlü 
çözmeye çalıştılar, bunlar:  

 Bir yöntemi, diğerlerini kuşatacak şekilde genişletmek: Yani mantık 
disiplinini diğer disiplinleri kuşatacak şekilde genişletmek. İbn Sina’nın en 
büyük başarısı mantık yöntemini o dönemde insanın idrakine konu olacak 
tüm bilgi türlerini ifade edecek şekilde genişletmesidir. Biruni matematik 
yöntemle açıklayacak şekilde bir yöntem geliştirirken, Bakıllani ise kelami 
yöntemle her şeyi açıklamaya çalışmıştır. Bakıllani Eşari’ler de ilk doğa 
felsefesi yapan düşünürdür.  

 Birkaç yöntemin bütünleştirilmesi 
 Birkaç yöntemin seçmeci kullanımı 
 Gerçekliği sıradüzeni içinde gerekli olan yöntemlerin her birini birbirine 

entegre ediyor ve her yöntemi bütünün anlamlı bir parçası haline getiriyor. 
Bu İbni Heysem’in yöntemidir.   

 

İbrahimi dinlerle klasik miras arasında en önemli farklar dörttür ve bunlar: Dört 
temel konuda tartışılır: 



1. Kadir-i Muhtar / Kişi Tanrı anlayışı 
2. Yok iken yaratma: Hadis-i Alem 
3. Nübüvvet: Yasa 
4. Haşr Cimani 

 
Böyle bir ortamda mantıki felsefe ortaya çıkmıştır. Bu felsefe ortaya 
çıktığında mutezile kelamı yeni bir ontoloji, yeni bir epistemoloji kurmuştu. 
Bu iki sistemin farkını ortaya çıkarmak için ontolojilerine bakmak gerekir. 
Yani bu sistemler nesneyi nasıl kurarlar ve bu nesnenin bilgisi nasıl elde 
edildiğine bakmak gerekir.  
 
                  Nesne bir cisimdir ve kompoze(terkibi) bir şeydir. Cisim meşşailer 
de iki unsurdan oluşur. 1-madde, 2-suret. Madde, yayılım denir, heyulada 
denir. Heyula homojen yani mütecanistir. Madde kendi içerisinde bireysel 
değildir. İşaret ettiği bir bütündür. Maddeyi bilgiye dönüştürmek için ona bir 
mana verilmesi gerekir. Çünkü zihnimiz nesneleri nesne olarak yakalıyamaz. 
Maddenin manaya dönüştürülmesine cins diyoruz, suretin manaya 
dönüştürülmesine fasl diyoruz, cins ve fasl toplandığında mahiyet elde 
edilir. Dolayısıyla bilmek iki anlamı yani cins ve faslı entegre etme işidir. Bu 
sistemde her nesne içinde bir anlamı barındırır ve bu anlam tahakkuk 
etmiştir. Çünkü madde kendi içinde bir anlam taşımamaktadır. Neden böyle 
kurgulanmıştır? Çünkü akıl benzeri bilir ilkesi gereği eğer nesnede bir anlam 
yoksa akıl onu yakalayamaz.  Öyleyse her nesne akli bir yapının dışarıda 
tahakkuk etmiş halidir. Tüm bu süreç bir tasavvurdur/kavramdır. Bu 
kompoze bir yapıysa ve madde ve suretten oluşuyorsa madde ile suretin bir 
araya gelmesini mümkün kılan illetleri tespit etme işi tasdiktir. İlletler dörde 
ayrılır, ikisi madde ve suretin içinde iki tanesi dışındadır.  
 
İçerideki nedenler; 
-Maddi Neden  
-Suri Neden  
Dışarıda ki nedenler; 
-Fail Neden 
-Gai Neden  
 
Bu sistemde herhangi bir nesne daha üst bir bütünle irtibata girmeden 
bilinmezdir. Fail neden nedir? sureti ve maddeyi entegre eden illet nedir? 
bunları bir araya getiren kozmik/transendental kognisyon yani aktif 
entellect (faal akıl). Yani suretler buradan gelmektedir. Suretler evrende hep 
dağıtılmaktadır. Her nesne bu dağıtımdan istidadı nisbetin de suret 
almaktadır.  Burada temel kaygıları herhangi bir nesnenin varlık kümesinde 
ki yerini bulmak (tasavvur) ve niçin orada olduğunu söylemek (tasdik) ve 
ikisini bir araya getirerek burhanı ortaya çıkarmaktır. Aristo, İbn-i Sina, 
Tomas Aquinas sisteminde bilmek budur.  A kişisi insan kümesinde, insan 



kümesi hayvan kümesinde, hayvan kümesi cisim kümesinde ilh., peki niçin 
orda, çünkü düşünüyor. Düşünen canlı olduğu için orada, illeti vererek 
burhani bilgiyi ortaya koyduk.  
  Bu teleolojik bir evren anlayışı yaratmıştır. Teleoloji hiyerarşik demektir. 
Bu anlayışa göre en altta unsur, nebat, hayvan, insan, ukul şeklinde gitmekte. 
Teleolojik gelecekte olacak bir şeyi bugünden tayin etmek, amaç  demek 
değildir.  Teleolojik demek fail ve gai nedenlerin evrene verdiği suretler 
üzerinden hiyerarjik dizilişidir. Çünkü evrendeki nesneler hiyerarjik bir 
diziliş göstermektedir. Bu sistemde alt ve üst ilişkisi olduğu için alt ve üst 
sabit birer yöndür. Üst alt, ulvi süfli. 17.yy’ın sonuna kadar devam etmiş bir 
sistemdir bu. İbn-i Arabi’yi, Razi’yi, Aquna’sı anlamak istiyorsan bu sistemi 
anlayacaksın. Newton’a kadar tüm akdeniz dünyasını anlamak istiyorsanız 
bu sistemi anlamamız gerekir.  
 
 Akdeniz dünyasında klasik dünyada böyle bir sistemin kurulma nedeni 
kesin bilgiyi elde etmektir. Kesin bilgiyi elde etmenin amacı ise yaşamı bu 
bilgiye göre düzenlemektir. Yaşamda hayr elde etmek için kesin bilgiye 
ihtiyacımız var. Zanni bilgiyle hayr elde edilemez. İlim ve hayr birlikteliği ise 
bize mutluluğu verecektir.  
 Kesin bilgi değişmez olan bir formu talep eder. Matematik form olduğu 
için kesin bilgi olduğunu iddia eder. Bundan dolayı da formel bilgiler 
denmektedir bu bilimlere. Form zamanın etkisinden/değişiminden 
kurtulmuş olan sabit olan, subutiyeti olan yani demektir. Şu halde kesin bilgi 
özsel olandır. Kesin ve özsel olan bilgi tümel olandır. Kesin, özsel ve tümel 
olmak bilginin üç temel özelliğidir. Episteme veya ilim kesin, özsel, tümel 
olacaktır. Dolayısıyla hareket içerisinde olan fakat hareketin değişminden 
azade süreklilik gösteren bir yapıyı gösteren bir yapıyı tespit etmek 
bilmektir. Metafizik ve fizik entegre bir yapıdır bu sistemde. Metafizik özsel, 
değişmez, tümel, kesin tarafına karşılık gelirken fizik ise değişen başkalaşan, 
zamana, mekana, harekete göre farklı biçimler alan tarafına denk gelir.  Bu 
ontolojik olanın mantığa/epistemolojiye aktarılması da oldukça kolay 
yapılmıştır. Büyük önerme, küçük önerme, sonuç. Burada ki orta terim 
“illete” karşılık gelir. Ontolojiyi nesneyi mantıksal olarak temsil edebilir.  
 -Tüm insanlar ölümlüdür, büyük öncül 
 -Sokrates insandır, küçük öncül 
 İnsan olmak burada illet yani surettir. Dolayısıyla suretteki ortaklıktan 
dolayı Sokrates’te ölümlüdür. Suretin fizik dünyada ki karşılığı da illettir.  
 

  

Kelamcıların nesne tasavvuru nedir? 



Kelamcılara göre nesne aynı şekilde kompoze bir varlıktır, mürekkeptir ve iki 
unsurdan oluşur. 1-Cevheri ferd, 2-Arazlar. 

Beş duyuya konu olan her şey arazdır. Kelamcılar içinde cevheri ferdler mütecanistir 
yani homojendir. Atomların terkibinde ortaya çıkan yapıya eklenen arazlar onları 
farklılaştırır. Felsefe de ki dört nedendeki maddi nedene cevheri ferdi koysak, suri 
nedene de arazları koysak gai ve fail nedene Tanrı’yı koyabiliriz. Kelamcıların 
evreninde ontolojik olarak Tanrı dışında fail ve gai neden yoktur. Dolayısıyla sistem 
felsefecilerin ki gibi komplex, karmaşık değil basittir. Bu sistemde bilmek 
felsefecilerde ki gibi ayıklama, soyutlama, akılda yapı oluşturmayla bir işlem değil 
bilenin bilinenle kurduğu ilişkiden hasıl olan izlenimdir. Bu izlenimleri 
sınıflandırırken ise arazlar arasındaki mümeyyiz vasıfları öne çıkaracağız.  İnsanın 
en önemli en mümeyyiz vasfı düşünmektir.  Evren küresinde ki nesneleri en temel 
nitelikleri bakımından ayırırız, onlarda arazdır zaten. Bu mümeyyiz vasıfları esas 
alarak zihnimizdeki, idrakimizde ki izlenimleri tasnif ederiz ve bu şekilde bilmeyi 
gerçekleştiririz. Bilmek en nihayetinde arazları bilmektir. Kelamcıların sisteminde 
Tanrı’yı attığınız zaman modern bilim ortaya çıkmaktadır. Kelamcıların 
ontolojisinde kesin bilgi yoktur, sadece nesnenin ahvaline taalluk eden insan zihninin 
ürettiği en uygun bilgi vardır. Kesin bilgiyi bilemeyiz ama varsayabiliriz.  

Gazzali sebep anlayışını değil illet anlayışını eleştirmektedir. Sebeple illet arasındaki 
fark şudur? Zihinsel yargılar arasında ki nedene sebep, bu nedenin ontolojik 
karşılığını varsaydığımızda illet denmektedir. Kelamcılar biz zihni sebebi dışarıya 
yüklüyoruz bunun yanlış olduğunu söylemektedir. 

  

Bu mantıksal felsefeyi temsil edenler: 

Kindi (ö.861) 
İlk felsefecidir. Akdeniz medeniyetinde felsefe bitmişti ve yaratıcı filozof yoktu. 
Başta belirttiğimiz süreç sonucu bu yöntemi kullanarak felsefi yöntemle bilgi üreten 
ilk İslam filozofudur. 200 yıl aradan Akdeniz dünyasında tekrar felsefi yöntem 
görülmüştür. Hendese ağırlıklıdır felsefesi ve tüm derdi islam inanç esaslarına 
geometrik kesinlik kazandırmaktır. Kindi’nin öğrencileri: 

 Ahmed Serahsi 
 Ebu Zeyd Belhi:bilginin ihtimali olduğunu ilk söyleyen kişidir. Kendisi 

aslında muhaddistir. Hadisler de ki ihtimalliği bilgiye taşımıştır. 
 Ebu’l Hasen Amiri 
  

Ebu Bekir Razi (ö.925) 



Klinik tıbbın kurucusudur. Biruni’yi etkilediği için önemlidir. Eleştirel noktalarda 
ele alınır. (el Havi, el Mansuri) 

  

Farabi 
 Meşşai felsefe geleneğinin kurcusudur. Mantık, tasnif el ulum, ahlak, siyaset üzerine 
çok önemli kitapları vardır. Sudur nazariyesini metafizik olmaktan çıkarıp 
kozmolojiye ve astronomiye entegre etmiştir. Plotünüs de ki sudur teorisi 
metafiziktir. Farabi bunu doğallaştırıyor ve kozmolojiye entegre ederek her tarafı 
belirlemesini sağlıyor.  
İlk felsefi eğitimi oluşturmuştur. Mühim eserleri: 

 el Medinet el Fazıla 
 İhsa el Ulum 
 el Musik el Kebir (teorik felsefi müzik kitabı) 
Yahya bin Adi (en önemli öğrencisidir) 

  

İbn Miskeveyn 
Birinci sınıf filozof değildir ama İslam Felsefesinde ilk ahlak felsefesi kitabının 
yazarıdır: Tehzib el Ahlak. 

  

İbn Sina  
Tarihte görülmüş büyük sistem filozofları kendilerine kadar gelen tüm birikimi alıp 
sentezleyip entegre edip kendinden sonraki tüm sistemi belirler. Bu filozoflardan 
birisi de İbni Sina’dır. İbni Sina tüm akdeniz dünyasındaki felsefi sistemlerini 
derleyip toparlayıp, dizgeleyip sistematize ederek tanımlamıştır.  İbni Sina eserlerini 
yazdıktan sonra tüm diğer sistemler açığa düşmüştür. Çünkü onları tanımlamıştır. 
Kelamı, matematiği, tasavvuffu da tanımlıyor. Ve herkes bu tanımdan kurtulmak için 
canhıraş bir biçimde eleştirmişlerdir. İlk büyük eleştiriyi İbni Sina’ya getirenler 
matematikçilerdir. Çünkü matematiğe öyle bir tanım getiriyor ki matematiği ikincil 
kılıyor. Galileo’ya kadar bunu aşmaya çalışıyor akdeniz dünyası. Matematikçilerin 
söylediklerinin önemli olduğunu ancak bunun ikincil olduğunu çünkü esas olanın 
mantıkçıların ortaya koyduğu burhani bilginin olduğunu söylüyor.  
 Kelamcılara da önemlisiniz ama sizin söylediğiniz şudur ve kelamcıların 
söylediklerinin kognitif karşılıklarını gösteriyor. Aynı şekilde hangi insan yetisiyle 
matematik yapılır, hangi insan yetisiyle kelam yapılır ve hangi insan yetisiyle felsefe 
yapılır tüm bunları tanımlıyor.  
 



İlk defa mantıksal felsefeyi matematiksel felsefeye entegre edip mantık lehine üst bir 
dilde ifade etmiştir. Mantıksal felsefeyi tanımlama noktasına getirmiştir.  

Kitab-ı Şifa en önemli eseridir. Şifa tarihte gördüğümüz tüm felsefi bilgiyi mantıksal 
felsefe lehine entegre etmiştir. İbni Sina’dan sonra diğer filozoflara bakılmaz hale 
gelmiştir. Hepsi entegre edilerek yeni bir dil kurmuştur. Artık İbni Sina’yı dikkate 
almadan felsefeye küfür bile edilemez noktasına getirmiştir.  En basit maddeden 
Tanrıya kadar yek pare sistemle açıklar. Gıyaseddin Deşteki ve Molla Sadra şerhler 
yazmışlardır. 
el İşarat ve el Tenbihat en önemli eseridir.  Üzerine çalışanlar, şerh yazanlar: 
 Şerafeddin Mesudi,matematikçidir, 
 Fahruddin Razi 
 Seyfuddin Amidi 
 Nasruddin Tusi,kelamcıdır, 
 Siraceddin Urmevi,kadı 
 Nahcuvani 
 Semerkandi,matematikçi,astronom 
 Kutbuddin Razi,şeyhül mantukuyyun. 
 Devvani 
 İbn Kemal 
 Mirzacen Şirazi 
Kitab el Necat (Fahreddin Razi şerh yazmıştır) 
Uyun el Hikme (Fahreddin Razi şerh yazmıştır) 
Danişmendname-i Alai (İlk Farsça Felsefe kitabıdır) 
  

Gazzali 
Gazzali, kendinden öncekileri eleştirir ve içselleştirir. Varlamak da yoklamak da 
kabul etmektir. Reddetmek için nötr olmak gerekir. Mühim eserleri: 

Mekasid el Felasife  
Tehafüt el Felasife 
 Hocazade 
 Ali Tusi 
 İbn Kemal 
 Muhyiddin Karabaği 
 Mehmed Emin Üsküdari 
Gazzali eleştirisi yaparlar. Meseleler üzerinden geleneği sürdürürler. 

  

Ebu’l Berekat Bağdadi 
İbn Heysem’den etkilenir. 



Kitab el Muteber mühim eseridir. İbn Sina kritiği yaparak kendini var saymaktadır. 
Kendisinden etkilenenler: 
 Sühreverdi 
 Fahruddin Razi 
 A. Bağdadi 
 Şehrezuri 
 İbn Teymiyye 
  

Fahruddin Razi 
İbn Heysem’den etkilenmiştir. 

İbn Sina felsefesi artık tarihsel hale gelir. Bir bütün olarak İbn Sinacılık gücünü 
kaybeder. Razi, tahkik yöntemini geliştirir. En mühim eseri: 

el Mutahhas fi el Mantık el Hikme 
Razi’den sonra kelam, irfan ve işrakilik felsefe haline gelmiştir. 

  

Şihabuddin Sühreverdi 
İbn Heysem’den etkilenmiştir. 

İlk eserleri İbn Sinacıdır. İbn Sina’yı kritik ettiği eseri: 

Hikmet el işrak 
Şehrezuri ve Kutbuddin Şirazi bu esere şerh yazmıştır. 

  

Esirüddin Ebheri 
İbn Sina ihyası Ebheri iledir. Razi’nin talebesi Mısri’nin talebesi Ebheri’dir. Yöntem 
olarak İbn Sinacıdır fakat Razi’nin kritiğini dikkate akmaktadır. İbn Sinacılığı ihya 
etmiştir. Gelenek oluşturan mühim eserlerinden biri: Hidayet el Hikme. Şerh 
yazanlar: 
 Mevlanazade Herevi 
 Kadızade 
 Kadı Mir Meybudi 
 Muslimiddin Lari 
 Molla Sadra 
  



Necmuddin Katibi 
Hikmet el Ayn (Üniversite seviyesinde meşşailik kitabı) Bu eserin üzerine 
Mübarekşah şerh yazmıştır, Seyyid Şerif haşiye yazmıştır. 
  

Endülüs Havzası 
 İbn Bacce (Tedbir el Mutevahhid) 
 İbn Tufeyl (Hayy b. Yakzan) 
 İbn Rüşd (Batının en mühim filozofudur) 
 İbn Meymun (Yahudi kelamın kurucusudur) 
Osmanlı Ülkesi 
Her kelamcı aynı zamanda felsefecidir. 

 Hocazade 
 Molla Lütfi 
 İbn Kemal 
 Taşköprülüzade 
 Kınalızade 
 Mehmed Emin Şirvani 
 Esad Yanevi 
 Darendevi 
 Gelenbevi 
Safevi Ülkesi 
 Mir Damad (el Kabesat) 
 Molla Sadra (Hikmet el mertediye- yeni felsefe sistemi) 
 Sebzevari (Şerh el manzume fi el hikme) 
 Allame Tabatabai (İran’da Molla Sadra felsefesini diriltir) 
Tecrid Geleneği 
 Nasruddin Tusi (Tecrid el Akaid) 
 Allame Hilli (Keşf el Murad) 
 Şemseddin Isfehani (Tasdik el Kavaid) 
 Seyyid Şerif (Haşiye) 
 Ali Kuşçu (Şerh el Tecrid) 
 Devvani (Haşiyeler) 
 Sadreddin – Deşteki (Haşiyeler) 
 


