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ONStlZ 

Bu 9al1§1ma, rastyonalizm ile sansualizm aras1nda bir 

hesapla§rna niteligindedir. Ele§tirmeye cesaret ettigimiz nok

ta, bu ak1ml~r1n, akil ve duyular1·yan1lrnaz. olarak kabul etme-
. . . 

Teridir. Rastyon·alizm ile sansualizmde akil ve duyular sanki 

birl,)irlerinden tamamen ayri imi$ gibi gozUkiiyor. Ak1l ile du

yularin s1n1rlar1 zat'en tart1$mal1 ve biitUn insanlarda farkl1 

gti9lerde olduguna gore, teker tekerherhangi birisiyle veya 

her ikisiyle birden nasil dogru bilgiye varahil.iriz ? 

!§lte bu sorulara cevap aramak iizere, Once akil kavram1 

ile yakindan ili_§kisi olan ruh ve nefs terimlerinin !lkQa~. Fi

lozoflarindan itibaren nasil kullan1ld1g1 ara§lt1r1lm1§t1r. 

Ikinci bolUmde, duyularin tenkidi ve yan1lt1c1l1g1 ko

nusunda hemen biitiin TUrk-!slam Filozoflar1n1n gorii1,;1 birligine 

vard1klar1 anla~1lm1§t1r. 

tl<;iincii boliimde ise '· aklln da s1n1rl1 bir gti<; oldugu, yi

ne Tiirk-!slam Filozoflar1n1n gorii§lerine dayan1larak .anlat1lma

ya 9al1i;;1lm1§t1r. · 

Ger~egin bilgisine, haklkate nas1l ula§aca~1m1z ise, so

nuQ kisminda ifade edilmi§ltir. 

BU ara§tirma boyunca, degerli yard1mlar1n1 esirgemeyen 

sayin Hocam Prof.Dr. Nihat Keklik'e te§lekkiirlerimi sunuyorum. 

A.Gulnihal Kiiken 
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Z a m a n 1 a r d a R u h K a v r a m i ------..-

Felsefenin ana kavramlarindan olan, akil, ~, nefs, 

biitiin dii§iince tarihi b.oyunca ara~tir1lm1fi1 ve bu konuda ba

zan birbirini dogrulayan, bazan da zit olan gorlifiller orta

ya konmu11tur. Diger felsefe problemlerinin ele al1n1§1nda 

oldugu gibi bu iiQ kavram dahi yiiz y1llar1n, say1siz emek 

ve zahmetlerin bir iiriinil olarak siireklilik ihtiva etmekte-

dir. Felsefi zincirin son halkasi, daha o~ceki halkalarla 

ilgilidir. Bu sebebledir ki (-konu di!}ina c;1k1yor izleni

mini verebilmesine ragmen-) bu meseleye tariht bir perspek

tiften k1saca bakmakta yarar vardir. ~oyle ki 

Mezopotamyal1lar1n M.0.30 as1r evveline dayanan ~ivi 

yaz1l1 vesikalar1nda, alemin yarad1l1!}1, 1§1g1n karanl1ga 

galebe Qall.§1 ile ilgili masal (:mitos)'lar halinde ba~la-

yan felsefemsi dli§tince, sonralari Qin, Hint, An2.c::>lu 'Med=

niyetleri, Grek, Latin ve bugiiniln dU§iinen insani tarafindan 

felsefe !'}eklinde gitgide biiyiiyen problemler yumag1 olarak 

stirdiirli.lmektedir. :Bu problemlerden biri de ruh ve onunla 

ilgili sayil.an akil ve nefs kavramlar1d1r. 

En eski zamanlardan beri ruh kavrami kullan1lm1!}, Ga

utama Siddharta (:Buddha) 1 n1n (dog.M.C>.563), 11 ••• Diinyevilik 

ve haz dii!'}kiinliigliniin kotii ruhu Mara•nin •• goniil gekici kiz-

lari olan Arzu, Haz ve Tutku taraf1ndan •• nas1l ayart1lmad1g1 
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Budizm'in kutsal metinleri (:Veda)x ile canli bir dille an-
1 lat1lrn1r;;t1r. 

Budizmdeki "Yeniden Do~ak 11 inan1§1, Bat1 Trakyadaki 

Orfiklerin "Ruhun Go9ti" ve "Bedenden ayrilan ruhun ba§ka be

denlere girmesi" (:Metampsychose) dii§iincesi benzerlik goster

rnektedir. 

Pythagoras (M.~.580-500) dahi Orfik ogretinin etkisi 

altinda kalm1§, Samos (:Sisam) adasindan, gen9 ya§inda Gtiney 

1talya'ya go~ 'ederek gizli bir din tarikat1 kurmuf}tur. Bu din 

M. o. VI. ytizy1l tarihlerinde Yunanistanda yayilarak etkisini 

gostermi§tir. 

Ruhun mahiyeti Horneros (M.0.70D-800) §iirlerinde cisma-

ni bir varl1k gibi telakki edilmi§tir. Mesela "Odesseia'n1n 

XI.nci §iirindeki bir tasvire gore, insan oldti~ti yahut uyku

ya dald1g1nda ondan kanatli kil9ilk bir suret 91kar ki buna Psti 

he denilir. Bu adeta ku§ yahut kelebek §eklinde bir hayal olup 

belli §artlarda i,nsan bedeninden ayrilabilir ve tekrar ona do

nebilir!12GorUidugii tizere Odesseia' daki ruh tasavvuru birtakim 

maddi irnajlarla anlat1lmaktad1r. 

Thales (M.0.624-546) her§eyin ruhlarla dolu oldugunu, 

can.siz gibi goztiken kainat nesnelerinin canl1 oldugunu soyler. 

x-Kutsa1 Metinler (:Veda)' in tarihi M. o. 2000 y1l1na kadar 

91krnaktad1r. 

I-M.Patel,Gautama Buddha (Ayd1nlanm1§ Diinya Ogretmeni), 

(terc.Fels.Ark.c.4,s.II,75-76) 

2-Rivaud,Hist.de la Phil.24'den naklen N.Keklik Felsefe s.I65-I66 
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Herakleitos (M.o.540-480) felsefesinde her§ey 11 
•• ~ruh

lar ve §eytanlarla doludur ••• "3ona gore Hikmet'e sahip olma

nin tek yolu vardir ki o da, her§eyin ozti olan Ak1l 1 1 bil

mektir. 4Herakleitos'a gore rl,lh bir nefestir. 5 

Xenophanes (M.5.570-475) ise Tanr1 1y1 bir ruh olarak 

dti§Untirken6 ruhun bir ilahi cevher oldugunu savunrnu§ gorlin-

rnektedir. 

Parrnenides (M.0.540-470)'deki ruh tasavvuru ise eski-

den beri ~oztirne baglanrnasinda gtigltik 9ekilrni§ bir tanima u

la§maktad1r. Qiinkti ona gore 11 ••• Ruh ve nefs ayni §eydir ••• 117 

Anaxagoras (M. 0. 500-428 ci v. H- ak1l (:Nus) kelirnesini 

hareket ettirici bir ilke olarak kabul etmi§tir. 8 

Demokritos (M.o.460-370)'ta ruh, ince atomlardan mey

dana gelir. 

Sokrates (M .• o.469-399), Platon'un Phaidon dialogunda 

t1pk1 kugular gibi Hades' e gi tmekten memnunluk duyaca.!hni ve 

orada kendisini da.ha iyi bir hayat1n bekledigini anlatarak 

ruhunun oteki dtinyada daha mutlu olacag1n1 belirtrni§tir.9 

3-Laertius,Vie. et Sentences 2/I65'den naklen N.Keklik,Felsefe I9I 

4-Laertius,ayn:t ~,2/I63'den naklen N.Keklik,ayn1 eser 193 

5-Laertius,ayni ~,2/I70-I7I'den naklen N.Keklik,ayn1 ~ .!93 

6-Laertius,ayni ~,2/I70-I7I'den naklen N.Keklik,ayni ~ 193 

7-Laertius,ayni ~,2/I72-I73'den naklen N.Keklik,ayni ~ !94 

8-Laertius,ayni ~,2/I72-I73'den naklen N.Keklik,ayni ~ 194 

9-Platon,Phaidon,84e-85ab: buradaki ifadeye gore: 11 ••• ba§1rna -
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Sokrates ruhun oltirnslizli.igiinti oylesine ag1k ve se9ik olarak 

vurgulam1§t1r ki, onun bu gibi ifadelerine defalarca tesadlif 

edebi~mekteyiz. Mesela bir dostuna hitaben diyor ki : 

11 ••• !nsan ruhunun sonsuz oldugunu, hie; yok ·o1mad1g1n1 

daha anlamad1n mi ? ••• "IO 

~tiphesiz ki dil§ilnce tarihinin en sec;kin simalarindan 

biri olan Sokrates, sanki bir ger9ek "mtimin" gibi gorti§ler 

ileri stirmil§tlir.Qtinkli ona gore ruh ve beden, oylesine fark-

11 iki cevherdir ki,-oltim sebebiyle- bunlar birbirinden ay-

rild1g1nda, "beden" her ne kadar bozulup gidiyorsa da "ruh" 

-ondan farkl1 bir mahiyet ol.dugu igin- kesinlikle bozulrnuyor 

ve devam ediyor. Mesela : 

f-gelenlere bir fel~ket goztiyle bakmad1g1ma, insanlari inan

dirmakta gtigltik 9ekecegim ••• (Sizler) beni, kugulardan daha 

a§ag1 gortiyor gibisiniz: Oltimlerinin yakla§t1g1n1 sezince 

kugular, o gtinlerde s1k sik ve her zamankinden daha: ahenkli 

soylerler. Qilnkli onlar, hizmet ettikleri Tanr1 1 lar1n yanina 

gitmekten dolay1 sevinc; ic;indeler ••• Ben de kendimi, kugula

rin ayr1ld1g1 ayn1 hizmete ayr1ld1g1m1, ayn1 Tanr1 1 ya veril

digimi, orilarinkinden daha a~ag1 kalmayan bir kayip' tan (: gA

i b' ten) haber verme gticilnli Tanr1'dan ald1g1m1,-//- hayattan 

ayr1l1rken, onlardan (:kugulardan) daha kederli olrnad1g1rn1 

saniyorum ••• " 

IO-Platen, Devlet,608d 1 terc.s.295 
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11 ••• bizim diyecegimiz ~udur : Ne bir sitma, ne hic;bir 

hastalik, ne yorulma, ne de bedenin dogranip parc;a par

c;a edilmesi, ruh'un yok olmas1n1 gerektirmez ••• 1111 

§eklindeki ifadeleri, bunu gostermektedir. Ayr1ca, §U ik.i 

fragmentte, ayni gorti§iin vurguland1g1na §ahit olmaktayiz. 

Sokrates•e gore : 

'' D k k1. uh ··1· . nI2 ••• 'eme .!:..__, o mezm1fi1 ••• 

n ••• Demek ki ruh, oliimsilzdilr, verdigim, daha da verebi

lecegim kanitlar, buna gotiirtiyor bizi ••• "I3 

Ruhun olmezligi konusunda Sokrates'in gorii§leri, ogren

cisi Platen tarafindan, sadece DOVlet (:Politeia) adl1 eserde 

degil, ayni zamanda, savunma hatiralarina anlatmak tizere Apo

logia adli dialogda, onun oltirn kar§1s1ndaki rnetanetli tavr1n1 

anlatirken, ruhun bekas1n1 da irn~etmektedir. Fakat ozellikle 

Kriton dialogunda ve bilhassa son gtinlerini, hatt~ son daki

kalar1n1 tasvir eden Faidon dialogunda, bu konuda birc;ok ifa

deler daha bulmamiz mlimktindtir.Sokrates'in 11olilrn kar~1s1nda oy

lesine s§.kin bir tavri vardi ki. •• 11 ~ 4 onun bu davran1§1, ol Um 

sonrasina yahut ruhun oltimstizliigtine sarsilrnaz inanc1n1 goster-

mekteydi. 

II-P1aton,Devlet,6IOa,terc.s.297 

I2-Platon,ayni ~,6IIa,terc.s.298 

I3-Platon,ayn1 ~,6I!b,terc.s.298 

I4-Platon,Faidon,58e,terc.s.5 
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.Bunu perc;imleyen bir ba~ka ornek olmak lizere koneion 

(:b~ld1ran otu zehiri) i9irilmezden biraz Hnceleri, 

yak1n dostlar1ndan olan Kriton ona : 

" ••• Cenazeni nasil kald1racag1z? diye sordu. Sok

rates :- Nas1l isterseniz (oyle kald1r1n) dedi •••• 

Bunun tizerine tatl1 tatl1 gliliimseyerek devam etti:-

Dostlar1m dedi, .. ~. bakin cenazemi nasil kald1racag1-

n1 soruyor •• ·• Bimbir kere tekrarlayip durdum ki, zehi

ri ic;tikten sonra yan1n1zda kalmayaca~1m ;Bahtl1 insan

_larin sonsuz saadetlerine kavu~acag1m ••• (Bu sebeple) 

cenazemi istedigin gibi ••• kaldirr••"l5 

Hulasa, sadece ruhun ollimstizliigii degil, ayn1 zamanda 

"oltim sonras1 11 yani ahiret hayat1 ltonusunda da Sokra-

tes'in sarsilmaz bir 1nanc1 vard1. Nitekim Er Efsanesi 

olarak zaman1m1za ulagan bir anektod sayesinde, Sokra-

tesin bu konudaki gorii11 ve ifadeleri, adeta semavi din

lerin ifadeleriyle onemli benzerlikler gostermektedir. 16 

15-Platon, Faidon, 115 cd~, terc.s.137-138. 

!§aret edelim ki Platon•un (Sokrates•e izafe etti~i) bu 

ifadeler, azc;ok benzer bic;imde !slam diinyas1na da tercii

meler arasinda aktar1lm1~t1r. Msl.bkz. !bn'iil-K1fti, !hbar 

el ulema, s.139 (11-15) 

16-Er e.fsanesi hkk, bkz. Platen, Devlet, 614a vd;terc. s. 3oovd. 
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Sokrates'in ogrencisi Platon'un dabu. hususta.ki gorU~leri, 

hocas1n1n gorii§lerinden pek farkli degiltir. :Silindigi Uzere 

Platen (M.0.427-347), rUhun oliimsUzliigii fikrine Orfik . Pytha

goras91 etki altinda kalarak ulafimi§, .Menon '!)ialogunda Ruh'un 
:: . · . .. ·. - -

one eden Hades .(: Ote Diinya) 'te bulunan her§e;}"i gordtigtinii,. be-

d ene girdikten sonra da hatirlama (:anemnesis) yoluyia. oP,ren

digimizi ileri stirmii§tUr. 17 

Tlirk-!slam felsefesine, bu konuda etkileri 9ok olan Aristo

teles • e gelince, onun gorti§lerine, · (I-A 2 ) sayfalarinda yer 

verecegiz. 

17-Bu konuda bkz. Von Aster, Felsefe Tarihi Dersleri, s.133 
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Ttirk-islam Felsefesinde etkileri gorUlen Aristoteles'te 

ruh-beden ili§kisi ruhun mertebeleri ve akil 

Buraya kadar yapt1g1m1z ac;iklamalarin, 11ruh 11 ve "nefis 11 

kavraminin tarih! (:kronolojik) bir "tasvirindem ibaret oldugu 

elbetteki gozden kac;1r1lmamal1d1r. Bunlarin arnaci ise tezimi-

zin asil konusunu te$kil eden "akil" kavrami ve bunun "duyu-

larla" ili§kisi bak1m1ndan incelenrnesidir. Dolay1s1yla §imdi de 

11 ak1l 11 ve "ruh" arasindaki ili~kiler, Tlirk-tslarn felsefesine 

etkileri soz konusu edilen Aristoteles 'in gortii;;lerine athrlik 

vermek suretiyle kisaca hatirlatrnakta fayda vardir. 

Aristoteles'in ruh hakkindaki gorli~linti ele alrnaaan once 

bu konuyla yakindan ilgili ve ba~langic; onerinesi gibi sayilan 

dort sebep teorisine i§aret etmerniz gerekmektedir. Bir nesne-

nin meydana gelmesi i9in Aristoya gore dart tane sebep vardir. 

Birincisi maddi illet yani o nesnenin maddi yonUdlir. !kincisi 

suri illettir. Eic;bir madde herhangi bir sureti olmaks1z1n, 
-

(bir bic;imi bulunmaks1z1n) mevcut olam1yacag1na gore (c;linkti 

cisim bir suret kazanmi~ olan madde demektir.) Suri illetinin 

bulunmasi gerekir. 18 Aristo bu anlamdadir ki, ruh bedenin 

18-Di{ter iki illetin isimleri hareket ettirici illet ve ga1 

illettir. Bunlardan birincisi cisimleri rnaddesini hazir bul-

duktan sonra §ekillendiren gtic; demektir. Mesela heykeltra§in 

bir mermer parc;asindan heykel sureti rneydana getirmesi gibi ki 

burada heykeltra§ hareket ettirici illet say1l1r. 
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suri"'"illetidir. ifadesini kullanarak ideal anlamda macdenin 

beden (:cisim) halinde §ekillenmi§ oldugunu anlatmak istiyordu. 

Bunlardan §U mana 91kar ki, ruhsuz beden, kesinlikle milrnktin 

de~ildir. Qlinkli di~er cisimler gibi bir cisim olan bedenin de 

mutlak bir formu, yani bir sureti, bic;imi olmasi lazimdir. 

Aristodaki beden ve rub arasinda bu ilii;;kinin yorumlan

maya, hatt~ farkl1 bi9imde anla§ilmaya mlisait oldugunu gormez

likten gelemeyiz. c;i.inkti ka.inatta hi9bir nesne (:cisim) esasen 

formsuz (:nerhangiblr bic;imi olmaks1z1n) varsay1lam1yacag1na 

gore, acaba cansiz dedigimiz cisimler de sirf birer form sahi

bi oldukla.ri igin canl1m1 say1lmalar1 icab ederdi? 

$liphesiz ki Aristo•nun ifade etmek istedigi bu degildi. 

Onun maksadi adeta metafor yaparak, ruh 'la beden'in arasinda ki 

nisbeti, ili9kiyi belirlemekten ibarettir. Ba§ka deyi§le Aris-

to:ya gore ruh; canl1y1 cansizdan ayiran bir i§arettir ; Gida 

almak, tenefftis, . vs. gibi fizyolojik eylemler bedenin psikolo

j ik vazifeleri say1lmaktad1r. _Sonuc; itibariyle ruh Aristo'nun 

tabiriyle bedenin entelehyas1 (:kem~li, mlikemmelli/Y,e ula§mas1 

sayilmaktadir. 19 

18-Gatsebep (: illet-i gaiye:) ise, bu heykeltra§1n mermere, 

o bic;imi vermesindeki gayeyi gostermektedir, yani heykeltra§, 

bu heykeli mutlaka bir gaye (:telos) ugruna yapm1§t1r. Aristo 

daki gayecilik (:teleolojizm) gorti§~ buradan kaynaklanmaktadir. 

19-Von Aster, Felsefe tarihi s.170 

ayr. benzer yorumlar ic;in bkz. ::Sirand, !lkc;ag felsefesi s.80 

ayr. Palhories, Vies et Doctrines, 1/147 
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Aristoteles'in ruh ve beden ilii;ikileri konusu, hemen 

btitlin 9a~da§ felsefe tarih9ileri tarafindan, birbirinden 

nisbeten ufak farklarla izah edilmii;itir. Mesela bu konuda 

F.Palhories adl1 felsefe tarihr;isine bak1l1rsa, Aristo fel

sefesinde, ruh, bedenin maddesinden ortaya 91kan bir suret 

bir prensiptir ki beden onu, duyum ve dtii;itinceye kadar ytikselt

mektedir.Ruh, bedende 11 t1pk1 kaptan1n gemide bulundugu gibi 

bulunuyor degildir. Zira bunun ir;in ••• ruhun cismani olmas1 

gerekirdi. l3u iki terim (yani ruh ve beden) arasindaki ba?"lari

t1, bundan r;ok daha dardir.Ruh bedenin formudur.Zira biz bu

nunla ya§iyoruz ve bununla hissediyoruz. Bedenin hir;bir ha-

reketi yoktur ki, ruh ir;inde, beslenme, duyum, hatirlama ve 
.. 

tahayylil etme §eklinde sona ermemii;; olsun; bunun tersine o-

larak ruhun hir;bir tavri (:modus) yoktur ki, bizzat beden 

ir;inde herhangi bir tarzda sonlanmami§ olsun.Tabiatiyle, §a

yet dti$tince diye isimlendirilen §ey istisna edilirse, ruhun 

tabiati boyle olduguna gore, onun kaderi de bedeninkinden 

ayrilmayacaktir; bedenden once ruh, hicbir §ey dei?;ildi, be

denin c;ozlilrnesinden sonra dahi ruh mevcut olmayacaktir.Pla

ton 'un dli§tindtigtiniln tersine olarak, ruh, ancak, ir;inde bulun

dugu binanin devaminca devam eder. Aristoteles §ayet ruhun 

oltimstizltigtinden bahsediyor ise, hocas1 Platon'un pe§inden 

giderek ruh ir;inde ilahi men§e'li olan ve hem bildigimiz ru-

hun, hem de bedenin birbiri ardina, ortadan kalkmasindan son-

ra devam edecek olan bir unsur buldugu ir;indir. Faka.t bu, 
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ferd1ruhun oltirnstizltigti ile kesinlikle alakal1 degildir. 20 

Tabiatta heri;iey canl1d1r fakat bunduki ruhlar bi.r 

rneratip silsilesi (:hierarchie) te§kil ederler ki burada 

daha ai;iag1 forrnlar, daha tistiin olanlar taraf1ndan ku§at1l

rn1§lard1r: Bitkilerin ruhu (:nebati nefs), sadece . beslenrne 

ozelligine sahiptir; hayvanlarin ~u (:hayvani nefs),evvel

kinden fazla olarak (yani beslenrneye ilave olarak) iki §eye 

daha sahiptir; idrak ve hareket; insanlar1n ruhlar1 (:insa

ni nefs) ise onceki iki tiir rtiha ilaveten, yani bitkilerin 

ve hayvanlar1n ruhlar1n1n ozelliklerine ek olarak tamarnen 

ayri bir enerjiye sahiptir ki buna ~ (:inteligence) deni-

1 . 21 1r. 

Aris to 'nun !slam fikir hayatina yansiyan en onernli go

ril§li bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda olrnak lizere ti9-

lti ruh tasnifi yaprnl.§ olrnas1d1r:Nebati ruh, hayvani ruh, ve 

insani ruh deyimleri buradan ortaya 91kmaktad1r. Tafsilati-

ni a§ag1da verecegimiz iizere bu ti~ ttirlti ruh, birbirinin al

tinda ve tistiinde aktif veya pasif olrnak iizere, kaderneler te§

kil etrnektedir.(dn.18'de ternas ettigimiz Uzere) Aristo'da 

bir gaiyet (:teleolojizrn) fikri vard1 ki ayn1 fikir burada 

da kar§1m1za 91k1yor, c;tinkti ona gore nebati ruh, hayvani ruh-

20-Palhories,Vies et Doctrines,1/147-148 

21-Palhories, ayn1 eser,1/148 

22-Von Aster,Felsefe Tarihi,s.171-172 

ayr.bkz.Birand,!lkgag Felsefesi,s.80 

ayr.bkz.Palhories,Vie et Doctrines 1/147-148 
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un hizmetinde ve bunlarin her ikisi de insani ruhun ernrinde 

bulunrnaktadir. !nsani ruhun (ki buna nefs-i natika denildi

gini ileride gorecegiz) ~ anlaminda kullanilrnakta ve bu 

"akil" Aristo•ya gore bedenirnizi bellibir gayeye (:telos) 

dogru yoneltmeye yaramaktadir. 

Boyle bir noktaya ula§tiktan sonra Aristoteles•te ele 

al1nmas1 gereken soru §Udur: !nsani ruh (veya diger adlariy

la nefs-i natika yahut akil), di~ nesneleri acaba .nasil al

g1l1yor ? Bu soruya cevap arayan 9a~da§ felsete tarih9ile

rinden Karl Vorlaender'in a91klamalar1na bakacak olursak: 

Harici e§ya ve onlarin duyular vas1tas1yla idraki Aristo•ya 

gore tarn bir mutabakat halindedir. Bu mahsus idraklerin do

gurdugu hay-aller (: fantaziye, bantasiya) nefste bazi intiba

lar yahut zay1flam1§ hayaller b1rak1rlar; bunlari saklayan 

haf 1zad1r. Gayri iradi olan bu hatirlama ve onun neticeleri 

Tasavvur, his ve hayvani nefsin egiliminde de bulunur. Hal

buki §Uurlu hatirlama, bir §eyin ara§t1r1larak, hatira ge

tirilmesi, ancak insana rnahsustur. Aristo daha o zamandan 

9agdafi! felsefenin miihim meselelerinden birine, 11uur mesele

sine ternas ile (de Anima 111,2),"ruhun bir nevi vahdetinden" 

ve o sayede her §eyi idrak eylemesinden bahs ediyor.Bunu hu

susi, yeni bir nefsin merkezi olarak degil, belki sadece tek 

tek duyular1n , kendi ttiriintin gtictinde ger9ekle§en duyu faali

yetinin sadece imkAn dBhilinde tasavvur edilmi~ bir vahdeti 

olarak anlamaktadir. Aristo buna Hiss-i Mti11terek (:Gemeinsinn) 
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diyor. Onun terkip eden faaliyeti ytizi.inden hatan1n imkan 

dahiline girdigini kabul ediyor.Bu hiss-i mii§terek'in bil

gi teorisi itibariyle onemi bahis konusu de~ildir., 9tinkti 

Aristo onun biri;ok hayvanlarda mevcudiyetini ve ona uzv! 

merkez olara.k dimag• 1 ( :beyin • i) degil, kalbi kabul etmek

te bu suretle Demokritos ve Eflatun'dan daha geriye donmek;.;; 

tedir. 23 

Yine Vorlaender•e bak1l1rsa Aristoteles'e gore; akil 

(:nus,Geist) nefsin insana has olan §ekl.ldir. !nsan onunla 

dliEji.inilr, kavrar, bilmeY;e ve istemeye muktedir olur.!nsan ne 

zarnan ve neyi isterse, hatt~ basit ve par9al~narnaz olan1 da 

dti§tinebilir. Burada da madde ve suret ay1r1m1 bulunuyor.Ger-

9ekte iki ttirlti ak1l vard1r: 

l-Akl-1 miinfail (:nus patetikus) 

2-Akl-1 faal (nus poyetikus), bizzat Aristo buna (topoyyon) 

diyor. 

Birincisi §ekil (:suret)alir, ikincisi tekil verir. Bi

rincisi bedene rabtedilmi~tir ve fanidir, ikincisi il!hidir, 

etkilenmeden azadedir ve ebedidir. Birincisi her §ey olur, 

ikincisi her §eyi yapar. Akl-1 mtinfail, yaz1s1z olan fakat 

ilzerine yaz1lmas1 i9in rneydana gelmi§ bulunan bir levhaya 

(·:tabula rasa) be.nzer. Akl-1 faal 'in tesiri olrnaks1z1n akl-1 

rntinfail tasavvur olunamaz.Nitekirn bilrnukabele, akl-1 faal'in 

devarnl1, etkili ve feyizli faaliyetine giri~rnesi de ancak fer-

23-Vorlaender,Felsefe Tarihi,1/163 
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din tasavvur ve i§tirakle beraberligi clan mlinfail akl1nda 

vukubulur.//.~u da var ki, halis, saf, il§.hi; aklin evvelce 

yukaridan inerek (haric;ten bize gelerek }, dcgu§undan meyda-

na gelmesi sebebiyle , hakiki, oltimstiz mevcudiyetine ula:;Jma

s1 ancak fani clan karde§inden ayr1lmas1yla clur. Aristo, §ah

sioltimstizltigi.i tasdik mi, inkar mi ediycrdu ? Bu kesinlikle 

belli degildir. Lakin Aristo fikren inkar §ekline eyilimli 

gozilkilycr. Orta9ag !bn Rti§d9tiler ve Ronesans devrinin Tabiat 

Filczcflari da bu nckta-i nazara yakla§irlar. Akl-1 mtinfail

in mahiyeti ve onun akl-1 faal ile irtibat1n1n ne olduguna 

dair daha a9l.k malumat1 Aristoda aramak beyhude olur. Kendi

ne en yak1n ve en gayretli talebeleri daha o zarnandan akil 

bahsinde mlittefik degildirler, bu akil nazariyesi taa zarna

nimiza kadar Aristo felsefesinin en fazla mtinaka§a edilen ko

nularindan biri olarak kalm1§t1r.Bunda kabahat ilk rnertebede 

tistadin (:Aristc) ikiligi kabul eden bilgi tecrisine bak1§1n;... 

da bir kriterden mahrum clan felsefe sisteminden kaynaklan

rnaktadir. 

Ayn1 kusur insan1n irade faaliyetine ait nckta-i naza

rina da atf olunabilir. Bu iradi faaliyet bir taraftan maddi 

11artlar ile baglanmi§tir fakat diger taraftan bu faaliyeti i

dare ve sevk eden di.i§tince, onun,rnevcudiyeti insana has olan 

irade htirriyetinin, davran1§lar1rn1z ic;in tasavvur clunan ga

yeleri crtaya koyan ameli aklin (:nus poetikus) mevcudiyetine 

bagl1d1r. 
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Ameli akla sahip olmamak~a beraber hayvan1ar ve <;ocuklarda 

bile irade hiirriyeti vardir. 24 

Buraya kada:r.- olana91klamalar , Tlirk-!slam filozofla

r1n1n gorii§lerinde aras1ra kar§1m1za, degi§ik htiviyetlerde 

q1kabilecek clan !lk<;ag tasavvurlari oldugu i9in, soz konusu 

edilmeksizin b1rak1lamazd1. Dolay1s1yla §imdi de bizim }till-

tlir 9evremizde, bu husustaki tasavvurlar1 ele almamiz gere-

kecektir. 

24-Vorlaender, Felsefe Tarihi,s.l/lb3-1&4 



Ruh ve Nefs arasindaki i1i:a;kiler : Bu ikisinden tilretilen 

Teknik deyimler ve Ruh'un Mahiyeti ile Oltimstizlli~ili hakkinda 

Tlirk !slam filozoflar1n1n gorli§leri 

Ruh ve Nefs arasindaki farklar hakk1nda, filozoflar1-

m1z ~e~itli gorti§ler ileri sUrmli§ler~ir. Kimilerine gore sade

ce nefs degil ayni zamanda ruh da ollimlii 'dtir ve ruh l~tif bir 

ciaim 'dir. Bazan da ruh ile hayat 'in ayni manada kullan1ld1g1-

n1 gormekteyiz. Onemli olan nokta, insan ~•nun beden'den ba

g1ms1z bir varlik olarak dikkate al1nmas1d1r. Ustelik ~' 

(-t1pk1 beden gibi-) par9alanmayacakt1r. Fakat bazi dtii;iliniir

lerimizde, .ferdi ruhlar'in (-ollimden sonra-) kiill! ~ i9inde 

toplanacag1 gorU§tindedir. bunun yan1s1ra, (ayn1 manaya gel!llek 

Uzere (klill! ~ deyimini de kullanirlar. Nihayet ~ kelime

si ile yap1lan bazi deyimler de vardir. !"'.esela: 

- rnh-i hassas. ( :duyarl1 ruh) denildiginde' ruh 'un hiss 

(:duyu) ile alakasi kastedilmektedir. 

- ruh-1 hay!lt (:hayali ruh) denildiginde, insandaki tahayyiil 

( imajinasyon ) glicti .anla§1l1r. 

- rnh-1 akl1 (:akl! ruh) denildigi zaman, ruhumuzdaki akil 

kuvveti anla~1l1r~ 

- rnh-i fikri (:fikri ruh) deyimi ise, insandaki tefekkiir 

(:dli§linme) gUcUnti ifade etmektedir. 

- rnh-1 ntibiivvet ( :peygamberlik ruhu) denildi.CH zaman da 

blitlin bunlar1n tistlindeki mertebe anla$1l1r ve ruh'taki bu ye-
. -

tenek sayesinde, metafizik manasina gelen ~ Alemi'nin 

(:duyular veya akil veya dU~iinme veya hayal yoluyla bilineme

yen varl1k'1n ) bilinecegi vurgulanmaktadir. 
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9u noktayi de belirtelim ki ~ kelimesi ayni zamanda in

sandaki biolojik ve ayrica ahlaki yonlerle ilgilidir. Nitekim : 

- nefs-.i nebat1 (:bitki rnhu) denildigi zaman, bitki'lerde 

bulunan ve hareket etme kabiliyeti olmaksizin sadece bUyi.ime

yi gosteren ruh anlal:}ilir. (anima vegetalis) 

- nefs-i. hayvan1 ( :hayvan ruhu) deyimi ise, hayvan • larda 

(blitUn canlilarda) mevcut olan ve hem btiytime hem de hareket 

etme kabiliyetine s~ip olan ~ anla§ilir. (anirna animalis) 

- nefs-i nAtika (:konu§an ruh) deni1digi zaman, insan ruhu 

anlal:}ilir. 

- Nefs 1 in ahlaki mertebelerl manasinda olmak tizere, kulla-

n1lan deyimle~e gelince, 

- nefs-i emmare (:emr edici nefs), insandaki l:}ehvet ve ko-

tliltik egilimleri manasinda kullanilan bir deyimdir. 

- nefs- mutmainne ( :tatmin olmu!_? nefs) deyimi ise, irade 

yoluyla insanin l:}ehvani ve kotti duygular1n1 kontrol alt1na al-

masi manas1ndad1r. 

-nefs-i levvame (: kottileyici nefs) denildigi zaman, §ehvetle

re ve koti.iltiklere kar~i koyan nefs anla§1l1r. (Bu deyimler, 

ozellikle Tasavvuf ve Ahlak metinlerinde kullan1lmaktad1r.) 

Bu ozetlerden sonra, yapt1g1m1z ar;1klamalar1n daha iyi an

la§1lrnas1 ir;in bazi metinler, tizerinde 9al1$ma yapmam1z uygun 

olacaktir. Once, ruhun mahiyeti (:ruhun ne oldugu) i.izerinde 

be.zi metinlere dikkat edelirn : Ttirk-tslam filozofu !bn Sina 

(980-1037), ~ konusundaki r;e§itli gorti§leri ele~tirmek 

~;zere, Sifa adl1 eserinde 

"••• ruh konusunda eskiler (: eski dti§tintirler) ihtilaf et

mi§lerdir ••• Baz1lar1 nefs ilrni'ne (prikoloji'ye) hareket yo

ni.inden girrni§tir, ba~1lar1 da bu iki yolu birle§tirrni§tir 
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b 1 · h t i · a · · t · -,, 25 ve azi ar1 ise, aya yo un an ••• girmi~ ir .•• 

Onuncu asirda ya9am19 ve Tasavvuf yazarlarindan olan 

Ebu Nasr Serr~c (ol.988), Tasavvufta Par1lt1lar adli ese

rinde (s.451-452) diyor ki. : 

" ...... Baz1 topluluklar, ruhlar konusunda yan1lm19larchr ••• 

Baz1lar1 demi§tir ki ~' Allahin nurlarindan bir ~'dur .... 

Ba9kalar1 demi9tir ki ~' Allah in canli ( .: diri) olm~undan 

(dolayi) bir hayat•tir. Ba§kalar1 demi§tir ki, ruhlar yara

t1lm1~t1r (:ezel1 degiltir) .... Baz1lar1 da demietir ki, ~

min ruhlar1 yarat1lm1§t1r (fakat) se9kinlerin ruhlar1 yarat1l

m1e degildir .. (: ezelidir). Ba§kala.r1 ise demi§tir ki (biitiin) 

ruhlar ezelidir, olmezler •••• Baz1lar1 da demi!;;!tir ki ruhlar 

beden'den beden•e tenasuh eder (: metampsychose) •••• Ba$ka

lar1 ise demi9tir ki ruh, meleknt•tan (:maddi olmayan alem

den) yarat1lm1§ bir riihaniyet'dir, temizlige kavu~unca (tekrar) 

melek~t'a (metafizik aleme) geri doner. Bir topluluk ise de- · 

mi9tir ki, ~ iki (~e§it)'tir : Lahut1 (clUmsiiz) ve nas~ti 

(: oltimlii) ••• 

Btitiin bu (gorii§)'ler .... yan1lm1§t1r ••• Bence, ••• ruhlar•in 

hepsi de yarat1lm1~'t1r. (:Hi9bir rub, ezeli degildir) Allah 

ile onlar arasinda hi9bir ~·· nisbet (:ili9ki, ba~lant1, oran-

ti) yoktur. ( :Ruhlar, ilahi degildir.) ~u kadar ki ruhlar 

Allah1n mlilktindendir (:Allah onlara da maliktir), ••• ve te

nasuh etmezler yani bir beden'den 9ik1p ba§ka bir benen'e gi

remezler : ruhlar da bedenler gibi oltim 'U tadarlar ••• n 26 

25~ !bn Sina, Sifa (psikoloji), s.14'den naklen N.Keklik, 

felsefenin teknigi 
26-~errac, el-Luma fit-fasavvuf, Cn9r.&.A.Nicholaon,London 1963) 

s.451-452 
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Bir yandan yayg1n l?Dhreti dolay1s1yla !slam dtinyasinda ve 

diger yandan da (etkiler dolay1s1yla) H1r1st1yan Orta~aglar1nda 

tan1nm1~ olan Eb~ Hamid l}azzal1 (1058-1111). !hya adli eserinde 

diyor ki : 

"••• ruh ••• latif (:ince) bir cisim'dir.Kaynag1,cismani - · 
~·in bo§lugundad1r. (Buradan ), atar-damarlar ( :§iryanlar) 

vas1 tas1yla, beden' in diger par~alar1na ( : .k1s1mlar1na) ya

y1l1r. Onun beden'deki ak11p., ••• ~'in b~r ko§esindeki lam

ba'dan l.§lklar 1 1n ta§mas1na benzemektedir. Zira ~'in bir 

bollirntine 1§J.k ulai;itiginda, buras1 l.§l.klanmix (:ruhlanmif;!) 

olur •. Hayat'!in misali, duvarlarda has1l olan ii;1k •tir. 

ruh'un misali ise lamba'dir. (Yani, hayat 1 1n ruh'a oran

t1s1, l.§J.k'1n lamba'ya orant1s1 gibidir.) !~imizde ruh'

un yay1lrnas1 ve hareket etrnesi. •• ~·in c;e§i tli yonlerinde 

larnba•nin hareket etmesi gibidir. Tabibler (:doktorlar) 

ruh lafz1n1 kulland1klar1 zaman bu rnan~y1 kast ederler, 

ve derler ki ~, kalbin s1cakl1g1'n1n has1l ettigi latif 

(:ince) buharlardir ••• "27 

11 ••• (ruh'un) ikinci rnann.s1 (§udur) : o, insandaki bilen 

ve idrak ~ ( :alim ve mildrik) bir latife (: ince §ey) ' -

dir ••• Akillar, onuri l'lakikatina idrak etmekten aciz kalirlar ••• 112 l 

27-Gazzali, !hya,(ar.metin) 3/4 

28-Gazzali, ayn1 ~,(ar.metin) 3/4 
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11 ••• nefs (kelimesi )' de, 9e9i tli man§.lar arasinda ortak (bir 

soz)'diir. Bunlardan, bizim maksad1m1za taalluk eden ise, iki 

tane anlarndir. Birincisiyle, insandaki ofke ve §ehvet kuvveti 

kast ediliyor. Bu (manada) kullan1!?, mutasavviflar'da daha 

9oktur. Qilnkti onlar ~ soztiyle, insandaki ~ _s_1_f_a_t_l_a_r' in 

mticahede (:kendisiyle sava§mak) ve nefs'in k1r1lmas1ndan 

(:ma~lup edilmesinden) ba9ka 9are yoktur (diyorlar) ••• 

!kinci mana (9udur) : ~ •••• gerc;:ek insan'dir, yani 

insanin kendisi ~ zat1 1 d1r. Fakat nefs,.:ttalle:rinip.>deiU!jme~i 

~ebebiy.le, -~i <;ei;;i tli )vasiflarla vas1flan1r ••• 1129 

Bu metinler sayesinde anla91l1yor ki ruhun mahiyeti konu

sunda bir9ok gorti§ler ve iddialar bulundugu gibi, rub ve hayat 

aras1nda da belli bir nisbet (:orant1) mevcuttur. Ustelik ruh 

ve nefs kelimeleri, bazen de birbirinin yerine kullan1lmaktad1r. 

Fakat (-Gazzali'nin de i;iaret ettigi iizere-) ~ sozli daha 9ok 

sufiler tarafindan ve ahlaR 9er9evesinde kullan1lmaktad1r. Ruh 

ve ~ hakk1nda, !ranl1 filozof !bn Miskeveyh (980-1030), psi

koloji hakk1ndaki bir eserinde diyor ki : 

...... Boga gibi bir hayvanin kalb'i 91kar1ld1g1 zaman, onun 

s1cak'l1g1 devam ettik<;;e, nab1z'1 da devam eder, sogudugu 

zaman nab1z da durur : Kesildikten sonra, -vticudundaki sicak:.:. : ~

l1g1n sliresi uzasin diye-, §ayet (bu hayvan cesedi), ( sicak) 

klil tizerinde ve s1cak havada birakilirsa, bu uzun stire i~inde 

de nab1z devam edecektir ••• Kalbin nabz1, hareketine t~bidir. 

29-Gazzali,!hya,(ar.metin) 3/4 
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Fakat hayat'a gelince ••• kalb, hayvandan uzakla§t1r1l1nca-/

herhangi bir :kimse onda hayat bulundugunu, (-cesed'in s1cak

l1g1na bakarak-) iddia edemez ••• (Herhangi) bir kimse, sicak 

su'yun canl1 oldugunu da soyleyemez ••• $u halde hayvan 1 1n 

canl1 olmas1 ic;in, sadece hararet- kAfi deg-ildir ••• 1130 

Bu metinde gortildtigti iizere beden'deki s1cakl1kla hayat 1 1n 
) 

ayn1 f?ey olmad1g1n1 ifade eden !bn Miskeveyh, nets ile hayat 1 1n 

farkl1 olduklar1n1, nefs denilen ruhun bag1ms1zl1g1n1 ve ruh'un 

bedenden bag1ms1z oldugu olc;lide ak.1lla kavranan suretleri (: ras-

yonel bilgileri) elde edebilecegini, zira yan1lt1c1 olan duyu

lar etkisinde kalan akl1n da yan1labilecegini f?U §ekilde belirti.. 

mektedir: 

11 ••• ~u halde nefs (:ruh) ne bir cisim'dir ve ne de ayn1 za

rnanda bir araz'd1r ••• Qtinkli soran kimse bilir ki araz; ba§-

ka bir araz'1 ta§iyamaz ••• c;iinki.i araz 1 1n kendisi mahmfll (:ta

~1nan, predikatum)'dur. Yani o, bir ha~il'de(:ta§iyan'da,cev

her'de) mevcuttur ve araz 1 1n ancak bai;ikas1yla kivam 1 1 (:k~

im oluli!u,mevcudiyeti) vardi.r ve kendi ozli ile mevcut degil

dir. Yani nefsin varl1g1, cisimlerin (:bedenlerin) varl1Q:1-

na t~bi degildir ••• "3l 

11 ••• Anlatt1g1m1zla belli olmu9tur ki nefs'in kendisi hayat'-

1n ayn1s1 degildir. Aksine o, beden'i kendi haline (nefs 

durumuna) benzer bir h~le celb eden canl1 cevher'dir.Zira 

30-!bn Miskeveyh,Nefs vel-Akl, (ne$r.M.Arkoun)s.53'den naklen 
N.Keklik,Felsefenin Tekni~i,s.190 

31-Ibn Miskeveyh, ayn1 eser,i!.27'den naklen N.Keklik,ayn1 ~ 19: 
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nefs, §ayet beden igin bir hayat olsaydi mevcudiyeti ve 

k1v~m1 cisimle clan bir cism~ni suret olurdu ki bunun boy-

le olmad1g1 (-yukaridaki a~iklamalar sayesinde-) belli al-

t 1132 mu9 ur... . 

11 ••• Nefs (:ruh), kendi ozilne dondligU ve beden•den ve onun 

~ ettiklerinden bo~ald1g1 (:kurtuldugu) zaman, kendine 

mahsus olan akl! varl1klar1 (:makftl~t•1,ak1lla kavranan §ey

leri) elde eder ••• 1133 

Yukarida belirttigimiz tizere, ruh rnan~sinda kullanilan 

nefs kelirnesinden ttiretilmi§ baz1 deyimler vard1r: RUh-i hayali 

ve rilh-i akli_ deyimleri gibi. Bu konuda Gazz~li (ol.llll)'nin 

Mi9k~t el-Envar(:Nurlar Feneri) adli eserinde §U metni gormek

teyiz: 

II • • • Be9er (:ins an) ruhlari 'nin ag1klanmas1 (~ oyledir) ••• . 

Birinci mertebe, hassas ruh'tur.Hisler'in (:duyular'1n) 

getirdiklerini alan bir ruh'tur.Qtinkti ruh'un asl1, hayvan 

(: canl1l1k) 'dir. Hayvan( lar) da bu ruh 'la hayvan ( canli) 

olur. Bu ruh, slit 9ocugunda da vardir ••• 

1kinci -rnertebe, hay~l1 ruh 1 tur.Duyular1n getirdiklerini 

bu ruh kaydeder (yazar), zamaninda (s1ras1 gelince), kendi 

fevkindeki akli ruh'a sunmak tizere saklar. Bu ruh, hentiz 

geli§mesinin ba9lang1c1nda clan 9ocuk 1 ta yoktur. Bundan otti

rti g_ocuk, gordtigti §eyi almak ister ama o !?ey yanindan gotti-

ri.il Unce unutur ve onu almak igin bag1r1p 9ag1rmaz. Biraz ~µ1ftiyi.fn. 

32-!bn Miskeveyh,Nefs vel-Akl,s.22 1 den naklen N.Keklik, ---
Felsefenin Teknigi,s.191-192 

33-1bn Miskeveyh,ayn1 ~,s.2l'den naklen N.Keklik ayni ~ 192 
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ceye kadar bu hal boyle devam eder. Nihayet bir dereceye ge
lir ki, gordtigU §ey yanandan gottirilltince aglar, o §eyin ~ek-
11 ( c;ocugun) hayalinde rnahfllz (sakli) kald1g1 ic;in, onun ya
ninda kalrnas1n1 arzu eder. Bu ruh, bazi hayvanlarda da var
d1r. Ate~ tizerine atilan perv~ne'de bu ruh yoktur. Qtinkti o, 
gUn i§1g1na rneftun (:tutkun) oldugundan lamba'yi 1§1ga ac;il
rni§ bir pencere zanneder de kendini ona atar, izdirap c;eker. 
Fakat oradan biraz uzakla~ip karanliga dti§tince, .tekrar larn
ba '!.5 at1l1r. Eger lfi.mbanin ate§inin yakt1g1n1 tesbit eden 
bir ruh'u olsaydi, bir kere zarar gordtikten sonra his (duyu) 
kendisini ayni aciya stirtiklernezdi. Fakat, kopek bir kere 
odunla do~tildti mti, artik her odunu gordtigiinde, hem en kac;ar. • ;~·., '~ ,.,_ ;..._, ... 

. , 
Dordtincti rnertebe, fikr¥r'uh'tur. Bu ruh, sirf akli olan 

ilirnleri ali~, aralarinda telifler (uzla§tirrnalar;, terkipler 
(:birle§tirrneler) yapar ••• 

Be§inci mertebe, peygarnberlere ve evliya'ya ait olan 
kuds! peygarnberlik ruhu'dur.Peyga.mberrtere gayb . (rnetafizik) 
par1lt1lar1, ••• bu rub vas1tas1yla ac;1l1r ••• 11 ("34> 

Bunde.n 6nceki metinler ve a~iklama~ar arasinda, fi1oioflar111ll.zin ~ 
hakkinda latif cisim (since bir madde) deyimini kullandikle.ruu. gormUe
tilk. Bu tabirde, herhangi bir materialist telakk! soz konusu. degildir. 
CUnki filozofiar1Dl1za gore !J!h, kesinlikle maddt dei,ll.'dir ve iistelik 

onun beden'~ baib.ms1z bir .varl1~1 vardir. Bih&y-et nY!, (-ki b!zez:i de 
nefs kelimesiyle ifade ed:ilmektedir_-) :ferd! bir varliktii'~.~1'.'·ber.insan, 
kendine ait bir ruh sahibidir.Bir de ruhun vahdeti meselesi var ki 

ibn Ul-Arabiye g~r~: 

"•••l!!!!. (:ruh), QAyet pE_~ale.nabilir (:miinkasim) olsay1ll.,onun bir 
par~a.sinda muayyen (:belli) bir eeyin bilg!,'si,dig;..,er par9as1nda is 
bilgisizlik bulunmas1 cliz olurdu. Bu saretle ~ llisan, ayn.1 vey 
konusunda qie~) \bilgili (hem de) bilgisiz olur4u ••• •.:.. (35') 

·~f--Gazzali,Mi§k~t'til-envAr,s.52-53 'den naklen N.Keklik, 
Felsefenin Teknigi, s.I94-I95-I96 

35-!bn el-Arabi, Bulga,46b'den naklen N.Keklik Felsefenin Tennigi,157 
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Ruh va nefs konularinda yukarida sozlinU .ettigimiz !bn til-Arabi 

ve Gazzali'nin ifadelerine ilave olarak ve yorumlanmaya ihtiyac; 

kalmayacak Kadar anla~1lmas1 kolay satilan ~u metinleri birbiri 

ardina okuyanlarin dikkatine sunabiliriz. 

n. • • Ali 'nin ve Veli 'nin ne:t s' · i ( : rtlhu) i!J5. nefia ( : t ek rW1) olsa7d:... 
birinin idrSk ettilini di.8erinin d.e · hep .icir&k .e:tmv. ~ olmasi gerekirdi 

ve bir insan 'in vlln.f oldugunu herkes vllu:t: olurdu~ ••• '.:;(3'} 
- .r ".\ 

• ••• · ~&yet sa71ca ~ nefis ( 1 bUtUn ~anll.k i;in !!!. ~) bulunup ta 
bu aynen Veli ve _Ali 'de. bulunsayd1, ~ zaman .bu !!£ ne:t:ia '.in hem l!!!~ ) 
g!l! hem de bilgisiz ( :clhil) 01-.•1 gerekircµ~eyaa· bU. imklns1zdir;.~ 

"~··. •. Biss eden (I duyunila;yan) Ve bir frolde· ile hareket. eden . Cisim1er 
. .. -

(bulunduiunu). gorliyciru.z. Ba'til: l>e•lenen1~s. ve ltentlisi -gibi 4oig-
£!!!, cisi1nleri de. gormekteyiz. · (BtltUn) . bunlar, · onlann. r:i11D47et • leri 

( 1 cis:illl. oluvlar1) ile (ieydana geliyor) 'defildir. ~ hal4e onlan.n tiz' 
. --

lerinde (:zlt 1 larl.ll.C!k) cisim ol-q.olarindan-ba1ka ilkel.er.(:mebldt) bu. . . 
l_!'~f;1a~~ (ih~-~i). kel1:yor•· .. ~u .~~?J-:~~1.12-.~endisindeii dcU.r c~~~ -::
( tQl.ktig1) ee:re biz,· •• ~ nefs·diyoruz •• ·.eff(l&) , 

----~---·------- --

•• _ Su ]'.1~l9.e ~~lae1lDU~tir -ki rGhun ozii <.: zAt el-nefs), c~ olma1t'l'l 
vey! kem&l (smtikemmellik) gibi bir 1eydir. ~imdi de diyoruz ki n;fs'e. -
ku.vvet (sfaeulte} adini ·'.Vermemiz, ondan b!z1 fiiller' in_ {:eyleml.e-

~ rin) sldir olmaslll~ (: Ql.kmasina, meydana g~lmesine) kiyasla doiru
dur. Ayn.1 .,ekilde, bavka bir mlnlda, · ona kuvvet adu11. vermemiz de, 
·mahsGs ( 1duyu.lµla kavranir) ve ml •1'iif ~ rtekl.lia kavranu:') dretleri 

. · I "' I --
kabfl.1 etmesine k:i.yaala clizdir ••• ~(3~) 

36
_slihreverdi,!£E_Heykelleri,s.12'den naklen N.Keklik,ayni ~,157-193 

1
. Mk id el Felasife s 107'den naklen K.Keklik,ayni eserl55 

37-Gazza i,~a as - ' • 
38-1bn Sina,§ifa,s.9'dan naklen N.Keklik ~ ~,s.188-189 
39-!bn Sina,§ifa,s.lO'dan naklen N.Keklik,Felsefenin Teknigi,s.189 
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Slihre~erdi'den, Gazzali'den ve !bn Sina'dan aktard1~1m1z 

bu metinlerde bir yandan ruhun ferdi vahdeti ve diger yandan da 

bedenden farkli bir mahiyete sahip oldugu ismi ge<;;en filozoflar 

tarafindan vurgulanmaktadir. Ne var ki !bn Sina zat el-nefs 

(:ruhun ozti) deyimini kullanarak ruhun entelehya sahibi olmasi 

dolay1s1yla ve bir de hem duyularla hem de ak1lla kavranan suret

leri yani nesnelerin irnajlar1n1 ve kavramlar1 kabul etrnesi dola

y1s1yle ona 11Kuvvet" ad1n1n verilmesini de caiz gormektedir. 

!lk9ag felsefesinde gortildtigti uzere ruhun adeta tabii bilim-

lerin konu itibariyle bir devarni oldugu gorii§ii ve onun madde ve ha

reket ile alakasi bulunrnasi Ttirk-!slam Filozoflarinda da kabul e-

dilen bir nazariyedir.!bn Siha'ya gore ruh ve beden arasinda ru-

hun tistlinltiglinti gosteren onemli farklar vardir. Ondan aktaracagimiz 

~u iki metinde bu mesele a91k9a dile getirilmi§tir: 

"• •• !!!!. ( :ruh) ~onusunda :ae.zar etmek ( :di,l§ibunek~, tab!at ( :!izik) 
ilminden bir··mesele.)!dir•. cµnki. nefs olma~1 bakimmdan nefs iizerinde. 

. ·. . - ,, 
dU9Unmek, o~ madde~ve .. :~~1.'!k' .11~ allkasi. bulunmasi ~~la~ia1yla,_ 
ne:rs Uzerinde, diieiimJl~lctii" ._... ( 40) 

• ••• Ber.sflret; bir kem&f~dir a:r4a her kemll bir sllret delildir.CUnk'.I 
bir Ae:!!,, -tehrin kedli. ( :devle~iri mUkemmellili) 'dir ve · bir kap~, , 
da geminin kemll_i (1ge~n.mUk~el idlrecisi)~ir fakat onlar ~ 

(kral ve kaptan), geminin dreti -delildir1er •.• •"' ( 41.) 

40-!bn Sina,$ifa ,s.lO'dan naklen N.Keklik, Felsefenin Teknigi,189 

4i-!bn Sina,ayni ~,s.10 1 dan naklan N.Keklik, ayn1 ~,s.189 



Ruhun oltimslizlilgti meselesi ve ayr1ca ilahi men§eyli olma

s1 Tlirk-!slam Filozoflar1n1n sik sik vurgulad1klar1 bir konudur? 

Nitekim Ttirk filozofu Silhreverdi'nin ifadelerine gore: 

11 ••• Nefs-i natika dedikleri ruh, beden'in bozulmasiyla 

bozulmaz ••• n42 

" ••• Ntifus-i natika denilen ins an ruhlar1, melek'fl.t.(: melekler), 

aleminden birer cevher'dir ••• 114 3 

I:ikkat edilirse Stihreverdi'ye gore olUmden sonra ruh devam 

edecegi gibi, o ayni zamanda metafizik aleme ait bir "cevher"dir. 

Ruhun bir cevher say1lmas1 elbette ki manevi cevher manas1ndad1r. 

Aristo'dan beri maddi cavher tasavvuru yan1s1ra bir de manevi cev

herler (:ruh ve ruhani varliklarJ s1n1flamas1 zaten mevcut idi, 

fakat ruhun bir cevher olarak degi§mez olmas1 keyfiyeti tart1$

mal1 bir konudur: Ruh madem ki bir subtantia (:cevher)'d1r ve ma

dem ki cevherler degil ancak onlarin aksidentleri (:arazlar1) de

gi§mektedir o halde di~ nesnelerin insan ruhunda ~e§itli ve ba-

zan da birbirine zit izlenimler ula§tirmasina ragmen insan ruhu 

nasil oluyor da zit izlenimleri ve keyfiyetleri kabul ettigi hal

de, kendisinde hii;bir degi9iklik meydana gelmiyor ? Bu rneseleyi 

agik ve segik olarak !ranl1 Filozof !bn ~iskeveyh'in eserin'de gor

mekteyiz. Ona gore : 

11 ••• Eir s~ret•i (:form'u) bulunan bir9eye, ilk suret'inin cin-
0_sinden bafiika bir suret verildigi zaman, bunu ancak ilk suret' 
inden tam~ olarak uzakla1_?t1g1(tamamen degi!itigi)zaman kabuleder. 

42TSlihreverdi,fil:! Beykelleri,s33'den naklen N.Keklik,ayn1 ~,152-153 

43-Stihreverdi,ayni eser,s.33'den naklen N.Keklik,ayn1 ~,152-153 
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MESELA, bir cisim'de yuvarlak bir §ekil (:suret) bulunurken 

onun dort ko§e §eklini kabul etmesi, ancak kendisindeki yuvar

lak fileklin zail olmasindan ( :kaybolmasindan) sonra olabililit ••• 

Herhangi bir nakJ.fil sureti (:suretti nak§in) kabul etmesinden 

s onra, (kendisine) ba§ka bir nakifiJ sureti €eldigj,::- i~man}l:i 

mum•un hAli de bu misal tizeredir.Qtinkti o da elbette. ki, ilk 

nakJ.§ sure ti (:ilk f?ekil) 'nin zail ve batil olmasindan ( tama

men ortadan kalkmas1ndan) sonrad1r ki ikinci bir nak1§ sureti 

kabul eder. Mum da §ayet ilk suret'inin resminden bir §eycik 

kalmi§sa, ikinci bir suret'i tam olarak kabul etmez.Aksine, 

her iki suret, onda bir araya ge-lir ve (boylece) mum, tam ola

rak bu iki suret•ten hi~ biri olmaz. Gtimti§'tin hali de bu misal 

tizeredir:(~ayet) bir para sureti'ni kabul ettiyse, bir ytiztik 

suretini ancak ilk suret'i ortadan kalktiktan sonra kabul ede

bilir ve sonradan da ikinci suret•e (:yi.izilk §ekline) bilrilntir. 

1~te bu, bilti.in cisimler ilzer~ide devamli olan bir htiktimdtir ••• 

Fakat nefs (:ruh), birbirine muhalif N8 olsa da btittin 

suretler'i kabul edebilir ••• DEMEK !ST!YORUM K!- bir ilk suret 

tam olarak (ruh'ta) baki kalir ve yine tam olarak (ruh'ta) 

ikinci bir s-Oret hasil olabilir ve nihayet (ruh), bu misal 

tizere btittin su:retleri kabul etmege devam eder ••• ll (l/'1) 

" ••• Cisimler ile ruhlar arasindaki fark1·belli etmek 

tizere !bn !>iiskeveyh'in verdigi bu a~iklamaya benzer olan 

ifadeler yok degildir.:ti.Titekim ••• Descartes (1596-1650), Cev

her•in ne oldugunu tarif etmek maksadiyla, balmumu misalini 

~ kullanmaktadir ( 45") 

44-!bn Miskeveyh,1'efs vel-Akl,s.54-53'den naklan N.Keklik Felsefenin 

Teknigi, s.15~ 

45-Descartes, Metafizik Dtiirlinceler, s .116-118' 



Tabiatiyle Bescartes•ten as1rlarca evvel oldu~u gibi ondan 

daha sonraki asir1arda da balmumu rriisali, !?liphesiz ki r;ei;ii tli am4g

larla bir~ok filozoflar taraf1ndan kullan1lrn1~t1r. Mesela Platon 

ayrica Gazza1147 , ayr1ca Descartes'ten sonra olrnak Uzere Maleb

ranche48, ba1mumu ve rub arasindaki benzerlige dair ar;iklamalar 

yapm1~lard1r. 

46-Platon,Theiatetos, 19lc 

4 7-Gazzali, Makas1d !,!-Felasife , s. 84-8j. t ayr. bkz. N .Keklik, 

Ttirk !slam Filozoflar1n1n Avrupa Kiilttiriine Etkileri (Felsefe 

Arkivi say1 24)s~5-7 

48-Malebranche,Hakikatin Ara~t1r1lmas1,3/18; ayr.bkz.N.Keklik 

Felsefenin Tenknigi,s.15~dn.12x 



Akil-Ruh-Nefs Kavramlar1ndan Tilretilen :Fels.efi Terimler 

Teknik terimlerin lugat anlamlarina inmeni¥bu terim

leri aydinlatma baki.mi.ndan faydas1 inkA.r edilemez. 

"'' 4.k1l kelimesi 1-0.gat anlamiyla "baglamak
11 

maft~sina ge

lir. ,..Birbiriyle uygun iki kavram veya iki nesne arasin

da baglanti kurmak, ~ kelimesinin hig olmazsa Hlgat an

lamiyla ag1klanmas1n1 te§kil eder. 
5? 

Teknik olarak ~ deyimi bir de kozmolojide .1 Akillar 

nazariyesi-(=Nazariy4t ~l-Uk-0.1) olarak kar111m1za gikmaktadir. 
, 

Akillar nazariyesinden maksat kokleri Aristo'ya kadar 

giden ~ozmoloji teorisidir. Firibi'de, !bn-i Sina'da, Gazz'

li 'de bu teoriye ait metinler mevcuttur.Umumi tasvire gore, 

Tanr1'n1n kainati (=Varolanlar1) yaratirken, varolanlarin 

hangi mertebelerden gegtigini gostermektedir. Buna gore Tan

ridan ilk stl 1d1r olan (=Sudllr eden=g1kan) varlik, Tanri'nin 

kendisi gibi gayri madd1 (=immaterial) bir varl1kt1r ki o'na 

ilk Akil (=el-Akl el-Evvel) adi verilmektedir.Tanr1•n1n kai

nat hakkindaki .ilk tasavvuru manasina gelen bu ilk akil'dan 

ikinci, Ugi.inci.i, dordlinci.i v.s. akillar sudllretmektedir. Gaz

zali'den aktaracag1m1z me"tinde soz konusu Nazariyat el-Uklll 

.izah edilmi§tir. "Dl:10R ki: 

n ••• Evvel • ( =!lk=Allah) den bir mlicerred akil s!dir olur. 

Bunda duali te (=!kilik) vardir ••• Bundan da bir. melek ile 

felek hasil olur.Melek ile mticerred ak1l demek istiyorum ••• 

Bundan da kendisi vacib (=Zorunlu) oldugundan bir ikinci 

· 4~ Mtitercim As1m, Kamus ~· 

59_ N.Keklik, Felsefenin !lkeleri, (II.Baski) s. 
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akil hasil olur.En son (=En di§taki) felek buna kendisi 
' i9in irnkAnrermesi bak1m1ndan madde gibidir. !kinci akil-

dan ise bir U9tincti ak.11 ve bur<;lar felegi { S§.d1r olmak) 

l~z1m gelir. tl9tin9il ak1l 1 dan bir dordtincti akil ile ~~ 

felegi: dordilncli akil'dan da bir be§inci ak1l ile mti§te

ri felegi: bei;iinci ak1l 1 dan bir alt1nc1 ~J. ile mirrih 

(=Merih) felegi: altinci ak11 1 dan bir yedinci ~ ile 

-gtine§ felegi-1 yedinci akil'dan bir sekizinci ak1l ile 

ztihre felegi: sekizinciden bir dokuzuncu ( akil) ile ~

rid felegi: dokuzuncudan bir onuncu akil ile kamer (=Ay) 
. j.f . -

felegi hasil olmaktadir ••• " 

Akil ve nefs kelimeleri bu §ekilde kullan1ld1ktan 

baiika, 9e§itli terltipler halinde de felsefi terminoloji 

olarak filozoflar1m1z1n.-eserlerinde goVtilmektedir. Nite

kim bunlardan bir kismi biraz once gordtigtimliz ve Gazzali-' 

den aktard1g1m1z metindeki gibi ak.illar teorisi (:nazariyet 
. - . 

el-u.kul) olarak kozmolojide kullan1lmaktad1r. Yine kozmolo

jide akl-1 mufarik (: inteligentia seperata 12.ve akl-1 faal 

(:inteligentia agen~)~ibi deyimlerle kar111la§maktay1z. 
Alman filozofu Kant (ol.I804) •in kulland1g1 anlamda olma-

- -·· mak tizere akl-1 mahz (: safi akil=inteli~entia pura f ve akl-1 
. 5"5' 

ameli (:intellectus activus=#pratik akil) deyimleri de soz 

konusudur.Psikolojide ogrenrne ve bilginin met.dana gelrnesi - ~ olayi ile alakali sayilan heyulani, fiili, meleki ve mtiste-

· ~1 ... Gazzali, Makasid el-Felasife s. 219 

~2- !bn Sina Metafizik I89 (I): Goichon Lexi Que 228 > 
,1<. 38~ (17) 

__ ....._ 

151. ibn Sina !W- eser I42 ( 8 )t; Goichon ayni es er 228-229 
__ , 

s+_ !bn Sina ayni eser 404 f Goichon, ayni es er , 
-1 - > 

55 _ !bn Sina ayni ~ 387 ( 7) ~ Goich on ayn.i es er 227-228 
---. - ---
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fad akil deyimlerini de bunlara ilave etmek laz1md1r. Meta-- -
. . A -

fizikte ve bilgi probleminde kar§imiza 91kan alem-i akli 
. . 5'6 . 

(:intellegibile raeculum) deyimi vucud-u akl1 (:esse intel-
:.:, 'i 

legibile)'tabiri de hatirlanmalidir. Sonuc olarak gorUlUyor 

ki akil kelimes.i yalin halde kulla~11ld1g1 gi bi bu c;e11i t ter

kipler halinde de (tabiatiyla degi§ik amac;larla) kullanil

malttadir. 

Ayni mtilahazalar ~ kelimesi i9in de sozkonusudur. 

Nitekim 9e§itli ornekleri gostermeye hacet kalmaksizin ~u 

deyimleri hatirlatabiliriz : Nefs-i !lahiye (:Ilahi Ruh), 

nefs-i insaniye (: insan ruhu ). nefs-i hayvaniye ( :hayvan 

ruhu), nefs-i semaviye (:gok ru.hu yani melek) ve tipkl akil 

deyiminde oldugu gibi kozmo~oji teorisi 9erc;evesinde nefs-i 

felekiy! (:goklerin canli olu~u) deyimleri ile kar~1la~mak-
5a tayiz. 

I- A'S 

Nefs'in Biolojik hlertebele:ri 

Nefs deyiminin yukarida gorUldUgU gib:t birgok f elsefi ternd.nolo

ji;e zelnin haz1rlamas1na ragmen, bunlar a.ras1 nda sa..,.. biyoloji, 

zooloji ve antropo~oji amacl1 olan Uc tanesi bizi bu konu ger~eve
sinde ilgilendirmektedir. A§ag1da yapacaginuz aktarmalar ve aQiklama

lar, biri;ok ye:rlerde ve filozof'lann eserlerinde bulunabilmekle bera

ber, biz sadece Ibn Sina (ol.X!.as1r) ile o•nu bir asir sonra takib

eden Nizami-i ArUzi (ol.XII.as1r) 'nin ifadelerine dayanacagiz. 

56 - !bn Sina. ayni es er 380 ( 6): Goichon ayni e_s!,!:, 

57- !bn Sina. ayni eser II(I): Goichon ayni ~. 

58_ Bu ~eyimler hakkinda ornekler ve a~1klamalar iQin bkz. 

Goichon Lexique s. 398-402 (n.7I2) 
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... 
!bn Sina (980-1037) nefs ve kuvvetleri konusunda 

Aristo'ya. uyar ve nefs'i ti9e ay1r1r : I-J..;;ebati nefs, 

2-Hayvani nefs, 3- !nsani nefs • 

.Sunlardan birincisinin : I.:ogurma, bilylime ve gidalan 

ma fonksiyonlar1 vardir. Hayvani nefste ise nebati nefsteki 

fonksiyonlara ilave olarak hareket ve idrak gti9leri mevcuttur. 

Hareketin ~ehvet ve gazab. yani yonelme ve ka91nma fonksiyon

lar1 ile idrakin i9 duyular ve §.!§ duyular olmak tizere iki 

tUrlii ve birbirinden farkli fonksiyonlari sozkonusudur. 

!nsani nefste ise nebati nefsin ti9 f'onksiyonu (dogurma, bilyti-

me ve gidalanma) ayr1ca hayvani nefsin bunlara ilave edilen 

hareket ve idrak fonksiyonlar1na ilave olarak akil kuvveti 

vard1r. Bu kuvvet ise:! 1 lime (:bilici )=teorik) ve a.'rnile 

(:yap1c1=pratik) gticti ba~l1ca be§ mertebeye intisar etmek-

tedir ki bunlar da : akl-1 heyulani, akl bil rneleke, akl bil 

fiil, akl-1 mtistefad ve nihayet akl-1 Kudsi (:sezgi) isimle

rini tai;;1maktad1r. Biitiin bunlari §ematik olarak .gosterecek 

olursak : 

A)-Nefs-f Nebati 
r"besleyici gii9 (: el-kuvvet el-g§.ziye) 

•••••• ~ biiyiitlicti giic; (-tel-kuvvet el-namiye) 
I 
..l.4dogurucu gil9 E:el-kuvvet el-mtivellide) 

Goriildilgii iizere sadece bitkiler'de bulundu~ ic;in ne-

bati nefs (:bitki ruhu) adini alan gaziye(:gida al1c1), 

n§.miye (:niimtivv edici, biiyiitticii) ve rntivellide (:tevlid edici 

=dogurucu) kuvvetleri, bitkisml ruhun fonksiyonlar1d1r.Bu fonk

siyonlar, bitkiler'den bir iist mertebeyi te~kil eden hayvanlar

da da vardir, tistelik hayvanlarda bunlara ilave olarak iki 

tane fonksiyon daha rnevcuttur. ~oyle ki : 



B.-Nefs-i hayvani 

C-Nefs-i nat1ka 
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tf>besleyici gUg (: el-kuvvet el-g~ziye) 
bilyiltticti g_!!.c; (: el-kuvvet el-nAmiye) 

. . 

-tdogurucu g_!!9 (: el-kuvvet el-mUvellide) 

hareket . c::::t (: ::::M) 
,_ dlf} duyular 

a-go:rme 
b-if}itme 
c-koklama 
d-tadalma 

"drak- e-dokunma 

ic duyular 
a-hiss-I milf}terek 
b-miltehayylle ( :hayal gilcu) 
c-mutasavvire (:tasavvur gilcti) 
d-vehmiye (:vehim) 
e-zakire (:haf1za) 

~ nebati nefs 

1---t hayvani nefs 

l ak11 .. 
Y-:-Kuvve-i Alime ( :bilici) 

a-akl-i heyulani 
b-akl bil meleke 
c-akl bil faal 
d-akl-1 milstefad 
e-akl-1 kudsi 

2 - Kuvve-i !mile (:yap1c~, pratik) · 
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Klasik devre ait clan bu umumi tasnif ve telakkiler 

elbette ki ge§itli filozoflar1m1zda tifaR tefek de~i§iklik-

lere ugramaktadi.r. Hatta filozof olmayanlar bile meselA 

Nizami-i Aruzii Semerkand.i (miladi XII'-!-asir) Qehar Makale 

adli eserinin -C.-Ju es er gergekte bir felsefe ki tabi. 'olmayip 

islam diinyasinda yeti§!n bazi tinlii §ahsiyet ve filozoflarin 

hayatlarina ve dil§tincelerine;menkibevi , agi.dan bakan bir eser 

oldugu halde-) ba§ kisminda bu konuya oldukga geni§ yer ver

mi9tir. Kainati.n yarat1l!"las1ndan itibarenyeryiiziintin once 

bi tkilerle, sonra hayvanlarla,, . ve nihayet insanlarla bezen

digini fakat biittin bunlarin kamer al ti alem (:ay alti varlik) 

denilen dtinyada, daima y1ld1zlar1n (:gok cisimlerinin) etkisin

de kald1g1n1 ifade eder ki Latin Diinyasi.nda ve !slam Diinya

sinda bu hususlar astroloji inanglari.ndan dogmu§ gibidir. 
4 

Nizimi-i Aruzi diyor ki : 

11 ••• Zaman (:ruzgar) . ba§layinca ve feleklerin deviirleri 

devaml1 (:miitevatir) olunca ve bu s11fli dtinyanin btin-
,.. 

yesi olgunla§i.nca ••• bitkiler alemi meydana geldi.Son-

ra bitkilerin meydana geldigi bu cevherin hizrnetinde 

Ytice Tanr1 dart hizmetc;i ile tic; kuvvet yarattiiw 'Bu dort · 

' hizrnetc;iden birisi §udur ki kendisine uygun olan $9Y•t, 

bi tkiye cezbetmektedir. Euna c·azi be (: c;ekme) kuvveti 

ad1n1 verirler: ikincisi mt!sike (:tutucu) kuvvetidir 

ki cazibe kuvvetinin c;ektigi §eyi o tutmakta:'d1r. Uc;iin

cusli ise tutulan §eyi (:topraktan:emilen g1dalar1) hazm 

eden (:sindiren) kuvvettir ki buna da hllz1ma (:hazm edi-- . 

ci) kuvvet ad1n1 verirler. Dordiinclisii §Udur ki,(bitki

ye)ho!;! olmayan §eyleri ~· eder ki ona da aafia (:def' 

edici) kuvveti ad1n1 verirler. 
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sozkonusu tic; kuvvetten bir~onu btiyiittir ••• ikincisi 

besley ici. .• tic;tinctisu de dogurucu (: tohum veric i) 

kuvvettir •• ,Ta. ki bu nebat §ayet bu dilnyada fa.ni 

olursa onun yerine gec;sin ~1..e•.. 'le onun nesli 

kesintiye ugramas1n diyedir. !§te bu kuV.Vete mtiveli;.. 

de (:dogurucu) kuvvet derler. - . . 

Hiilasa bu nei.at alemi cansiz cisimler (:cemat=inor-,,,; >> >>>. >> 

ganik saha) aleminden daha c;oktur ••• 

Tanri oyle gerekli k1ld1 ki btitiin bu alemler bir

birine bagl1 kalsin, birbirinin pe§inden git~inler 

t! ki inorganik varlikta once toprak ( :gil) clan 

yava§ yava§ terakki etsin (:evulusyon) ve boylece 

mercan (:coral)'a ula§§J.n, ~ercan inorganik dUnyada 

en ytiksek terim{ nesne}lir~Ve cansi~lar aleminin son 
· ~ 

noktasidirtVe· d~; bi tkiler aleminin .. ilkidir. Nebat 

aleminin ba§langici diken ve son mertebesi (:en yti.k-
, 

sek tekamiil etmi~ derecesi) hurma ve ~dti.r ki bun-

lar, hayvanlar alemine benzemektedir ••• 
5~ 

5'~ _ Nizaml-i Aruzi, 9ehar Makale: s. 6~ ( terc. E. G.Brown, 

The Four Discourses,s.5-6) --



Aristoteles'te nasil ruh (psykhe) bitki, hayvan ve insan ruhu 

olmak Uzere ilg tabaka halinde ise, bizim filozoflar1IIUzda da nefs 

tabakalar halindedir. Mesela bUyUk Tilrk filozofu ibn Sina (980-I0.37) 

Ilm el-Nefs adh kitabinda nebati nefsten hayvani nefse, oradan in

sani nefse yUkselir:iz (der). !nsani nefse nefsi natika da deni:r..f'o) 

-·.S..::~."' Ibn Sina' ya gore• insan nefsinin, basi t idraklerden akil merte

belerine varincata kadar birgok melekeleri vardir. Bunlaruinumiyetle 

zahiri ve batini melekeler olmak Uzere · ikiye ayrilabilir. Zahiri mele

kelerden birincisi bantasiya (phantasiya)'dir.Bu meleke beyrtin ilk 

bo§lugunda olup , be§ his ile elde edilmi§,gortiltir veya gorUlmes btitiln 

izleri alan bir melekedir. Bundan sonra beynin ikinci bo§lugunda ~;

kuvvet al-musavvire( vis representativa) gelir. Bu bizim tasavvur de

digimiz melekeye kar§1l1kt1r. Sonra al-kuvvet al-mutahayyile (vis ima

ginativa) yahut mufakkire (vis cognitiva) gelir. Bu da bizim tedai 

dedigimiz melekeye kar§1l1kt1r. Sonra al-kuvvet al-vahime (vis esti

mativa) gelir. ki buglinkti psikolojide bu adeta sevk-i tabi'ilerin 

kar§1l1g1d1r.Nihayet al-kuvvet Al-zakira veya hafiza melekesi gelir. 

Bu beynin son bolUgilndedir. Hisleri alan, tertip eden! mevhumlar1 ta

savvur eden deruni hassalar.bunlardan ibarettir •• ~» 6 
Buradan el-nefs el-nat1ka'ya yani akil melekesine yilkselir. 

El-nefs el-natika ise: I-Nazari kuvvet ve 2-Ameli kuvvet olmak Uzere 

ikiye ayr1l1r. Bu Kant felsefesindeki sirf akil ve ameli akla tekabill 

etmektedir.Nefs, kendinden yilksek olan al-akl al-faal'e 9evrilmesi, 

metafizik aleme ayna vazifesini gormesi bak1IIUndan al-kuvvet al-alima. 

(:nazari kuvvet), a§agi aleme 9evrilmesi bakimindan al-kuvvet al-amila 

(:ameli kuvvet)'tir.BUtUn bu tasntflerhristiyan Orta9ag1nda Albertus 

Magnus {oP. l2.SO) tarafJ.ndan benimsenmi§ ve devam ettirilmi§t~r.!bn 
~ , 

Sina burada Yahya al-Nahvi CJean le grammair:ien) 'den al-~na.;. ve ~-

bi' ye ge9en akillar tasnifini gorU§ilnU ilerletmektedir •.• !·21 

60- H.z. tilken, :t .A. 5/IIs .BI2 a. b. 

6!-H.Z.Ulken, 1.A.5/IIs.BI2b -
6i~ H.Z. tl'lken ' :t .A.5/IIs .8I2-BI3b.a. -



"• •• Bu alnllar tasnifi a§ag1dan yukar1ya dogru olmak Uzere dorde 
,, ('>'~) ayr1hr ••• 

r..,Heyulani ak1l: Bilgi edinmek icin nefsin sahip oldugu bi:r gUg, bir 

yetenekten ibarettir. 

2-Meleke halindeki JmUmki.ln) akil: Bu gticUn daha geli§mi§ ve olgun

la§ml§ halidir, aksiycmlar1n bilgisine sahiptir. 

3-Fiil halindeki akil: :Bilgilerin zibinde tam belirmeye ve §!ekillen

meye ba§lamas1 

4-.ruUstefad akil: r.Iaddeden soyutlanmJ.§ kavramlar1n zihinde belirip 

§ekillenmeye ba§lamasi 
i' . Aklin bu derecelenmesi bUtUn tirk-Islam filozoflar1nda gorUl-

mekle beraber, yerleri ve say1lar1 degiemektedin. Mesela uzun y1llar 

selguklu himayesende ya§amie bir filozof olan Ibn Ul Arabi (ol.1240)' 

de · akillar biyerar§isi; 

1-Heyulani kuvvet (maddi akil) 
m 

2-Heleke akh (akl bil meleke) 
- A 

3-Fiili ak1l (akl bil fiil) 

4-I<iUstefad akil (akl-1 mtistefad) ••• " olarak s1ralanir. 

!smail Iiakk1 Erzurumi (ol.I725) 'ni~arifetname adli eserinde: 

" ••• Nefs-i natika (insan ruhu)'n1n Kuvve-i ak11e ( :alnl etmek) kuv

veti bakimindan dort mertebesi vardir; 

Birinci mertebesi,bUtUn ma'kulat (:akli §eyler, kavramlar)'dan bn§ 

olup, bir gocugun yazmak istidadinda olmas1 gibi, bilttin akli §eylere 

(:kavramlara) istidatli olmas1d1r. Bu mertebeye, akl-1 heyulani (:mad

di ak1l) derler. 

!kinci mertebesi, bedihi(:apac1k) makulat'1n has1l olmas1 ve tefekkUr 

(yolu) .ile bedihiyat'tan (:acik se9ik kavramlar) zaruriyat'(:zorunlu 

bilgilet-d e intikal etmesidir.Bu mertebeye, akl bil meleke ( :melek 

akli) derler. 
. . ' 

UcUncU mertebesi, nazari makulat !. mUtalaasiz §ekilde has1l olup/ 

o' nun kendi icinde saklanmasid1r, ld , istenild:f:i;inde , yeni bir 

63- !bn Ul Arabi, Blllga ·262 a (c;ev.!~.Keklik\ 



kazanmaya (:kesb'e) ihtiya9 olmaks1z1n, biltiln makulat'1, haz1rlama

s1d1r. Bu mer~ebeye, akl bil fiil (:fiil halinde alnl) derler. 

Dordiincti rnertebesi, kazanilmi§ makuHlt 1 1 (nefs'i nat1ka'n1n) 

rntitallla etmesi (:incelemesi)'dir. Bu mertebeye nefs'i natika 

(~ akl'i rnutlak=mutlak akil) derler. 64 

!nsanlik mahiyetinin tig tezahiirii olan akil,nefs ve ruh'

un turk-!slam .filozoflari taraf indan birbirine bag1ml1 ola

rak kullan1lmas1n1 .!bn til Arabi (ol.I240) el-Bulga adli ese

rinde §oyle dile getirmektedir: 

" ••• Be§eri varliklar bahis konusu olunca , akil ve nefs ' -

ten her ikisi de, tek bir mahiyettir. Fakat onlara iki 

ayri isim verilmi§ oluyor. Yani beden'lerimize hiikm 

(:tesir) etmesi yontinden nefs ad1n1 alm1§, hayatiyet 

(:canl1l1k) vermesi yontinden ruh ismini alml.$ ve akli 

varlikla:..."i idrak .. etmesi yontinden de ak1l isrnini alrn1§-
,.; 

t II b~ ir ••• 

Bu teriml erden ruh, el Kin di' ( ol. 8 73? ) 'ye gore uzvi 

hareketin illetidir ve ruh bir cevherdir. l)I> 

Farabi (ol.950)'de ruh, insan tabiat1n1n aynas1d1r, 

ak1l onun 1§1g1d1r. Akiledilir §ekiller bir Allah vergisi 

ile ruha akseder. Bu aksi saglamak i~in ruhu her tlirlti .pas

tan temizlemelidir. Boylece tasavvuf yolu Farabi'de bilgi 

teorisine gottiren bir davrani§ olur. Ruhu temizlernek, duyu

larin hazz1n.dan ma.nevi hazza ytikselmek dernektir~Farabi 'nin 

bilgi teorisinde ilk adim i§tihalar1n nefsini bask1 koyucu 

nefisle oldtirrnektir. 

U 64-.!srn.Hakki Erzurlirni, Marifetname ,s.I57 <;ev.N.Keklik.s.22 

6~ G5" -!bn ill Arabi,el Bulga,9b.i;ev.N.Keklik : . -.. 

60 fif» ... H.Z.tilken,!slam dtis;tincesi,s.223, E.Yilmazer,Gazzali Fel!.s.27 



(Nefs'i emrnare ile Nefs'i levvame sava§i btittin sufilerin 

ternel fikridir). Farabi Aristo'dan ilham alan, bilgi teorisi

ne dayanarak evrirnci ve:empirist bir psikoloji kuran filozo-
67-

fumuzdur. Yalniz Aristodaki Pasif ve Aktif Akil yerine dort 

kademeli olan kendi akil teorieini kurar, bunlar : 

I-el-Akl bil kuvve ,2-el-Akl bil fiil,3-el-Akl el-miistefad~ 

ve 4-el-Akl el-faal•dir. 

Faal ak1l, insanda bir potansiyel halde bulunan el-Akl 

bil kuvve•ye feyzini gonderince bilgi Ureti1tbitir.»u ili~

ki goz ile giine§ arasindaki ili~ki gibidir. ~asil goziin gore

bilmesi i9in giine§ l.§1nlar1na ihtiyac1 varsa, kuvve halinde

ki ak1l 1 1n da bilgi iiretebilmesi i9in faal akl'a ihtiyaci 

· vardir. 

" ••• Farabi'ye gore net's, cismin kemale errni§ §eklidir, 

fakat nefs'e bu kemali veren ak1l'd1r.Hakikatte insan, Akl'dan 
{ ;? 

ba§ka bir§ey deiildir ••• " 

!nsani nefs'in kuvvetlmri mertebe olarak e§it degildirler. 
ve aralarinda bir siralanma vard1r." ••• A§ag1 derecede kuvvet 
(el-kuvvetu'ddunya) daha ti.st derecedeki (ulya) i9in madde 

vazifesi goriir. ve bu tekrar birincisi i~in form'dur: hepsinin 

en ilsttinii clan kuvvet yani Natika; gayri rnaddidir, ba§ka bir 

kuvvet i~in Madde vazifesi gorrnez ve kendinin dununda ~ken-
GCJ 

disinden once) bulunan biitiin formlar1n formudur ••• " 

Nefs mahsustan makule el-kuvvetu'l-htitehayyile vas1tas1 ile 

ytikselir, bUtUn bu kuvvetlerde irade vardir." ••• Her teorli.nin 

pratikte bir mukabili bulunurf ragbet ve nefret, duyularin 

b'f. -H.Z.tllken,!slam Felsefesi,s.60 

b i-T. J. de Boer, !sl.Fel. Tar. s. 84 
f>'3 - t ~~-'/ J - ~ol.Srt.etdl.,. f~ z_.J~ . s. :z 2~ ~ , .. ~J.vi ~ 13ae..r.1 1::-J · . 

FcJ T~I' s . &/..f 
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meydana getirdigi ihsaslardan ayrilmaz. Nefs bunlara bagli 

kala~ak, mtisbet veya menfi bir tavir takinir. Son oiarak Natika 

kuvveti gelir ve iti ile kottiyti temyiz ve irade'ye bu sonucu 
telkin eder: sanat ve ilmi ortaya koyar • .Btittin ihsas, taakkul 

veya tahayyul, zaruri neticeye ula§mak i9in, atm§teki harare-
70 

tin atel;li cevherlendiren ~eye tabi olu~u gibi !rade'ye tabiidir ••• " 

•• Akil , c;ocugun Nefs'inde bilkuvve vardi* : bu, fiil haline 

tahayytil ve hisler vas1tas1yla, cisimlerin formlar1n1n idra-

kinden sonra intikal eder. Fakat bu kuvveden fiile intikal 

-bHylece tecrUbenin ger9ekle§mesi- insan1n kendi ~iili de~il 

fakat mertebe itibariyle !nsani Akl'dan tisttin olan Aklu'l-

Faal'1n eseridir ki bu, son felek olan Kamer felek'inin Akl'-

idir ••• 11 b Boylece Farabi •ye gtlre insan bilgisi akl1n c;al11?-

mas1yla meydana gelmeyip. bu bilgi daha yukar1dan verilmif? 

oluyor.Akl1m1z: Faal aklin yard1m1yla cisimlerin kti1li formlar1-

n1 idrak ediyor ve duyular vasitasiyla alg1lad1klar1m1z rasyonel 

bilgi haline geliyor. 
!bn Sina (ol.I037) ise Sifa adli eserinde, ruh'u cisim'den 

ayri tutuyor ve cisrne bi~im (:form) verenin ruh oldugunu soy

ltiyor: 

" ••• Hiss eden (:duyumlayan) ve bir irade ile hareket eden 

cisimler (bulundugunu) goriiyoruz. HA-ttatbeslenen, biiyuyen 

ve kendisi gibi doguran cisimleri de gormekteyiz. (Btittin )' 

bunlar, onlarin cismiyetleri (:cisim olu§lar1) iie fmey

dana geliyor) degildir. ~u halde onlarin ozlerinde (:zat

lar1nda) cisim olu§larindan ba$ka ilkeler (:rneb§.dt) bulun

masi (ihtimali) kaliyor. Bu fiillerin kendisinden sad1r 

oldugu (:91kt1g1) §eye biz •• nefs diyoruz ••• $u halde an

§1lm1§t1r ki ruhun ozi.i (:zat el-nefs), cisim olmayip, belki 
70-de Boer, !slamda Felsefe Tarihi,s.85 
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de hayvan1n ve bitki nin bir par9as1d1r. 0 bir suret'tir. 

veya kemal (:miikernmellik) gibi bir§eydir. $imdi de diyoruz 

ki nefs'-e kuvvet (;faculte) aduii vermemiz, ondan bazi fiil 

lerin (:eylemlerin) sadir olmasina (:g1kmas1na, meydana gel

mesine) kiyasla dogrudur. Ayni §ekilde, baEJka bir mlinada, 

ona kuvvet ad1n1 vermemiz de, mahsus (:duyularla kavran1r) 

ve Ma'kul'(:akilla kavranir) suretleri kabul etmesine,kiyas• 

la cai zdir •• N efs ( : ruh ) ko nusunda nazar etmek ( : d iii;;Unmek) 

tabiat (:fizik) ilminden bir meseledir~'tinkti nefs olmasi 

bak1m1ndan nefs tizerinde dii§tinmek, onun madde ve hareket 
. -

ile alakas1 bulunmas1 dolay1s1yla, nefs tizerinde dtii;;tinmek

tir •• Her suret bir kemaldir, ama her ~emal bir ~et de

gildir, ~tinkti bir kral ~ehrin kemali (:devletin miikemmel-

ligi) • dir ve bir kaptan da geminin kemali (: geminin miikem- ,, 

mel idarecisidir)'dir, fakat onlar (kral ve kaptan), gemi-
7( 

nin ~eti degildirler ••• 11 

!bn Sina tibba dair olan bu eserinde insanin cismi 

iizerinde durarak. psikoloji'ye btiyiik onem verir. Nefs, beden 

gibi unsurlardan meydana gelmez, ancak beden'in bir araz'1d1r. 

Her beden'in kendisine ait bir nefs'i vardir.Nefs madde degil 

suret'tir. Ruh'u beden'e §ekil veren bir kemal ( 11 entelekheia) 

olarak kabul ediyor. Bu aei1at1m1yla ruhun manevi bir cevher 

oldugunu, (el-1nsan el-Ta-ir) (:U9an Adam) rnisaliyle de ruh'

un bedenden tamamen ayri oldugunu belirtmek istiyor.Mesela 

':/-L-!bn Sina, Sifa , s.IO-I!'den naklan N.Keklik, 



bo~lukta, hi9bir yere ternas etmeden, di§ alerne ait hi9bir 

duyum almayan bir insan, kenndisini,hi9bir uzvundan habersiz 

olarak da bilebilir.Ruhunun bedeninden farkli oldugunu anlar. 

Yani ruhunun varl1g1n1 idrak etmesi i9in bedenine ihtiyac1 

yoktur. ~u halde bedene §eklini veren ruhtur. Ruh bedenden 

91k1nca, beden dag1l1r. Bedene hayatiyet veren ruhtur. :tnsan · 

ruhu kendisini hi9bir maddi alete gerek duymaks1z1n tanir. 

Duyular kendilerini tan1yamazlar, mesela goz kendisini gore

mez, yalniz akil kendisini tanir. Bedenin organlari 9al1i;;t1k-

9a yorulur ve af}inir oysa akil 9al1§t1k9a, (.bilgi edindik9e) 

diger bilgileri daha kolay elde eder. Beden ya§lanir, oysa 

insan akli 40 ya§indan sonra en olgun halini alir. 

!bn Sina•nin -Uc;;an Adam- benzetmesi Orta9ag Avrupas1n1 

etkilemi§, Deskartes (ol.I650)'in bedenden ayri cevher (:rub) 

anlay1f}1n1n temelini te§kil etmi§tir, (rex cogitans ve rex ex

tensa) · 

Sonu9 olarak bundan onceki sayfalarda i§ret olundugu tizere 

· ·uzere P~ikolojide ve buradan yola 91karak ogrenme mesele-

si dolayisiyle filozoflar1m1z1n bilgi nazariyelerinde de 

~ kelimesi teknik anlam ta§1maktad1r. agrenme safhalari 

. olarak !'1eyulan1 ~l, meleke akli, fiilr ak1l ve miistefad 

~kil (yahut da mutlak akil) denildigi zaman1 insan1n gocuk

luk ve iptidailik devirlerinden itibaren bilgi mertebesine 

ytikselirken gegtigi merhaleler kastedilmektedir.(Bu teknik 

deyimler ve merhaleler tizerinde,).»h:a~ ileride tafsilatiyla 

duracagiz ). 
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Yine gelecek sayfalarda iizerinde ozellikle duracag1-

m1z esas konu ~l ve duyularla ili§k.isi problemi oldugu 

ic;in, duyulardan gelen hemen her zaman yanll.§ clan izlenim

lerin akil tarafindan ne dereceye kadar tashih edtlebildi~i · 

meselesidir. Eu konuda, eimdiden belirtelim ki, filozoflar1-

m1z, umumiyetle ortak bir tavir tak.inmi§lar ve akl.in hudud

lu bir kuvvet oldugunu.dolay1s1yla da duyulardan gelen iz

lenimleri ancak fenomen bilgisi .( ==~evahir el-E§ya) · olarak 

kabul etmek zorunda kalmi§lar fakat akl1m1z1n numen'ler bil

gisine (=Rakaik el-E§ya•ya) hic;bir zaman ula§amayaca~1n1, 

yukarida belirttigimiz iizere, ortaklaea kabul etmifilerdir. 

Boyle bir tavir, yani akl1n yegane bilgi kaynag1 olmad1g1-

n1 ve hududlu bir kuvvet say1ld1g1n1 teslim etmek, filo

zoflar1m1z1n dogmatizmden kag1nd1klar1n1 gosteren apagik 

delillerden bir tanesidir. Filozoflar1m1z1n, insan akl1n1 

hududlu bir kuvvet saymalari ve hltta, dogmatizmden korun

mu§ olmalari gibi sonuc;lar kar§1s1nda, onlarin insan ~ni 

her vesile ile kiigiimsedikleri zann1n1 da uyand1rm1e olabi

lirler. Boyle bir zanna kesinlikle kap1lmamal1d1r, gtinkii 

a§agida gorecegimiz tizere Farabi, !bn-i Sina gibi rastyo

nalist filozoflar yan1s1ra, naturalist felsefenin lideri E

bubekir Razi ve hattA tamamen mistik kokenli dti§iintirlerimiz

den Gazzali, !bn-iil Arabi, Mevl!na ve Sadreddin Konevi'nin 

kitaplar1nda akl1n yticeltilmesine dair, oylesine gtizel ve· 

§a§1rt1c1 metinler bulunabilir ki, bu sefer de bu ttir metin

lere bakarak ayni filozoflar1m1z1n tam m!nas1yla rastyonalist 

hem de dogmatik rastyonalist olduklarina bir yandan ara§t1-

r1c1lar, bir yandan da okuyucular kapilabilirler. 
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BOJ,UM-ll 
I-B 1 

DUYULARIN TENKIDt 

Bundan onceki Birinci BolUm'de, ruh-nefs-~ arasinda

ki m~hiyet farklar1n1, Ttirk-!slam filozoflarindan aktard1g1m1z 

metinlere dayanarak izah etmi§tik. Bu izahlardan (-ve ozellik

le s.33'deki §emadan-) anla§1lm1§ oluyordu ki nefs kavram1, 

neba ti nefs (: anima vegetalis) mertebesindeyken sadece bes-. 

lenme, btiytime ve lireme nitel.iklerini de beraberinde ta§1maktay

d1. Ondan Ustlin mertebede ise, hayvani nefs (: anima animalis) 

bulunmaktadir ve bunda ise, nebati nefs'in zikredilen nitelik

lerine (:beslenme, bliylime, tireme niteliklerine) il~veten, iki 

ayr1 ni telik olarak idrak_ ve hareket ni telikleri bulunmaktadir. 

"Hareket~niteligi yani, hayvani nefs sanibi varl1klar1n (:hay

vanlarin) hareket niteligi, konumuzun d1§1nda kald1g1 ic;in, 

biz burada, hem hayvanlar'da, hem de insanlar'da mevcut olan 

idra~ niteligi tizerinde duracagiz. 

!dr~k (:alg1lamak) nedir? Bu sorunun cevab1 basittir, 

9Unkti idrak etmek, iki ttirl tidtir: Aklin idr~ki (: idrak el-akl) 

ve bir de duyu idrflki(:idrak el-hiss). 

!drAk el-akl meselesi, ara§t1rmam1z1n ti9tincli boltimlinde 

incelenecegi sebebiyle, f}imdi idrak el-hiss yani duyu idrak~ 

(:duyular yol~yla alg1lamak) meselesini inceleyecegiz. 

!drak (:Auffasung,perc~ption) kelimesi, ~.etmek, 
. . . 

(:yakala:mak, kavramak) manasina geliyor. Gerc;ekte insan kendi 

c;evresindeki maddi nesneler'i, ancak duyular (:hav~ss=h~sse

ler) vas1tas1yla idr~k etmekte, onlari yakalamak'ta ve kavra

maktad1r. Be~ duyu (:el-havass el-hams) deyiminin de goster-
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digi iizere.: gorme, koklama, tadalma, i~i tme ve dokunma ( :g_a

SE, ~em~ zevk, ~: le.1!1§ ). duyulari sayesinde, nesnelerin 

1ekillerini ve renklerini, kokular1n1, tatlar1n1~ seslerini 

ve s1cakl1k yahut sogukluklar1n1 veya dlizlliklerini yahut 

ptirlizlti olduklar1n1, yahut da sert veya yumui;;uk olduklar1n1 

idrak .. etmekteyiz. Felsefe bak1m1ndan burada btittin mesele .,al

g1lad1g1m1z bu keyfiyetlerin ger9ekten mevcut olup olmad1kla

r1 degil fakat bu keyfiyetlerin adi gec;en duyular vas1tas1y

la, glivenilir bic;imde aktar1l1p aktar1lmad1klar1 meselesidir. 
. ~ 

. :iuyu idrakleri 'nin , yeg~ne bilgi kaynagi . oldugunu id-

dia edenlere sensualist denildigini bilmekteyiz. Onlara gore 

duyular olmasaydi, madde dtinyasi hakkinda hic;bir pilgi'miz 

olamazd1, Bu, elbette ki inkar edilemeyecek kadar apa91k bir 

ger9ektir. Ne var ki, duyular'in d1!i nesneleri -olduklari 

gibi- bize aktard1klar1n1 iddia etmek de, mtimkun degild.ir 9iin

kti fizyolojik bir rahats1zl1kta bal'in tatli degil aci izle

nimi _ verdigini ve · diger duyu idra.klerinin de buna benzer ya

n1lg1lardan kurtulamad1g1n1 gormezlikten gelemiyoruz. Duyu id

r~kleri 'nin bu ttir yan1lg1la~konusunda Ttirk-tslam filozoflari 
... 

acaba ne dtii;;liniiyorlar ? $imdi, buna dair ornekler verecegiz. 

ll-A1 

!nsanda za.hir ve Batin Kuvvetlerin Toplam1 olarak §uur 

Ttirk filozoflarindan Stihreverdi el-Maktul ( ol.1198) diyor ki: 

11 ••• Ruhun idrAk edici ba.tin (:gizli) ve zllliir (:a91k) 

kuvvetleri vardir! Zahir kuvvetleri:Havass- hamse (:be~ 

duyu) denilen dokunmak, tatmak, koklamak, i§itmek ve gorrnek 
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gibi idr~k kuvvetleridir. B§.tin kuvvetleri dahi, hiSS'"-i 

m'iif}terek ( ~qrtak duyu) dedikleri btltini( :gizli, ic;) kuv~ 

vettir ki, igine be§l mecradan su akan bir havuz gibidir ••• "72 

Bu metne dikka-t edilirse anla§1l1r ki, insanda zahir kuv-

" vetler denilen be§l duyu (:havass-1 hamse) yan1s1ra, bir de hiss-

i mU.§lterek denilen ortak duyu vardir ki, ic;ine be§ tane mec

radan su akan bir havuz 'a benzemektedir,: Hayal, tasavvur, tefek

~, vehim, hafiza isimlerini alan bu 11 bat1n kuvvetler" (:yani 

ig duyular), daha 9ok psikoloji'yle alakal1d1r. 

Maddi nesnelerden gelen inti.balar (: izlenimler) 'dan son;.. 
If " ,, . '~'''/ radir ki hayal-vehim-tasavvur-haf1za gibi duyu idrakleri/n~tice-

leri basil olmaktad1r. Ba§ka deyi~le, farzedelim ki renkler, 

~ekiller, kokular ve lezzet ihsaslar1 olrnasayd1, bunlarin so

nu9lar1 olarak hayal'leri (:imajlari) ve hifz edilmeleri (:ha

fiza; bellek glicli) ile tasavvur'lari (:zihinde bir f2.!!!!, bir 

suret kazanmalari) elbette ki meydana gelmezdi. 0 halde, temelde 

yatan §ey, duyular (:di§ duyular=hav~ss-1 zahire)'den ba~kas1 

dejtildir~ 

Bu konuyu incelemeye ba§larken gormil§tlik ki, Turk filo-

" zofu Slihreverdi ( ol.1191), ruhu:n ic; ve di§l (_?atin ve zahir) 

kuvvetlerinden soz etmekteydi. Btitlin bu kuvvetlerin toplandi-

" gi varlik ise, elbette ki insan'dir.tlnlli mutasavvff Ku§eyri 

(ol.1072)'nin dedigi gibi 

n G .. ... ~ gormenin yeridir, kulak if;litmenin yeridir, burun 

koklarnanin yeridir, agiz tatmanin yeridir fakat i~iten 

7~-Stihreverdi, Nur Heykelleri,9-10 
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goren, koklayan ve tadan, insan olan o blitlin'dtir ••• 1174 
,. 

O halde, duyular (:ic; ve di§ duyular) 1 1n toplam1, ~uur, 

( :biling.; conscience) 1 tan ba§kas1 degildir; Ben dedigimiz $ey-
.\ 

den ibarettir. Silhreverdi'nin ifadesiyle~ 

11 •• , Sen kendi oztinden g~fil olamazsin; beden 'inden berhan-
., If 

gi bir ctiz' ti ( :.par9ay1) arasira unutmu§ o1abilirsin ••• ~ 
(( ;1 

dedigin zaman bu benlik, senin beden'inden ve ctiztilerinden 

(: organlarindan) c;ok tistilndlir ••• 11 ~ 

" ••• Sende idr~ eden cevher, bir h§.1 tizere bulunmakta iken 
w ·~ . 

sen dairna sen-sin. Halbuki bu beden'le sen, sen de~ilsin: 

Beden'in eriyor, gidiyor hie; duymuyorsun ve haberin olmuyor, 

sen nasil beden olabilirsin ? ••• " 74 
Gortildtigti tizere insan ruhu, insanin m~biyeti'dir, §Uur' 

~' \'I ft '1 
dur,. ~ dedigimiz §eydir. Ben-lik denilen §ey insanin ken-

di mabiyetinden haberdar olmas1d1r. Suur beden'den hem ayr1d1r ·-· 
hem de ondan daba tisttindtir.Stihreverdi'nin bu ifadeleri Des-

« . d H 
cartes (ol .1650) 'taki -res cogi tans (: dli§tinen §ey) ile res 

extensa''(:yer kaplayan,uzaml1 olan §ey)'y1 bat1rlat1yor.Des-

" cartest~~a rub ile cisim birbirlerinden ozce ayr1 olan, te-

mel nitelikleri bak1m1ndan birbirleriyle uzla$mayan iki cev

herdirler:~ dti§tinmez ve yer kaplar, oysa rub yer kaplamaz 

ve dti§ilntir. Ruhun a.s11 · ni teligi Descartes• tel di.i~rUnme (: cogi-
.,\,2 

tatio) yani bilinc;;!,?uur'dur. 

"" 73-Stihreverdi, Heyakil,6 1 dan naklen N.Keklik,Felsefenin ~eknigi,193 

7~-Slihreverdi,ayni ~,7'den naklen N.Keklik,ayn1 ~,193 
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11-if 
B~tin kuvvetlerin Kategorileri ve Sahalari 

Bundan onceki sayfalarda (bkz.br.ll-A1 ) gormil§ttik ki 

batin kuvvetler (veya havass-_! l?_atina;:i<; duyular) denilen 

hay~l, vehim, tefekktir, tasavvur, haf1za kuvvetleri adeta 

be$ tane boru gibidir ki bunlardan akan izlenimler, hiss-i 

mli$terek (:ortak duyu) denilen h~~'da toplanmaktadir. Fakat 

unutulmamali ki b* hiss-i mU§terek problemi Uzerinde filozofla

r1m.1z arasinda her zaman goril§ birligi mevcut degildir. J\i te

kim bazi dti$linlirlerimize gore hiss-i mil$terek'in kendisi de 

b~tin kuvvetlerden biri S:aij1lmaktad1r. Bu mese1eyi metinlerdl 

dayanarak ~·izah etmek lizere Stihreverdi 'nin ctimle ctimle okundugu 

zaman anla$1lmas1 kolay fakat biitunu itibariyle ve ula$t1rmak 

istedigi mesaj bak1m1ndan fevkalade zor anla$1lan Heyakil el-~'ur 

anli eserindeki ifadelerine ba$vurmak suretiyle gormemiz kabil-

dir: 

" ••• Nefs-i natika denilen ruh, kendine i§aret edilerne

yecek (x) bir nurani cevherdir. Cismi (:beden'i) idare 

etmek ve kendi oztinli ve harigteki e~yay1 ( :nesneleri) 

taakkul eylemek (:akilla kavramak) E_?§..nindan olan boyle 

bir kutsal mahiyetin cisim (:madde) olabilrnesini insan 

nasil tasavvur edebilir ?, •• Bu nefs'in (:ruh'un), idrak 

edici gizli (:ba.tin) ve a91k (:z§hir) kuvvetleri vardir. 

(x)Yani duyular vas1tas1yla, bir maddi nesne gibi alg1-

lanmas1 mtimktin olmayan 
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A91k kuvvetleri, havass-1 ha~se (:be§ duyu) denilen 

dokunmak, tatmak, koklamak, i§itmek, gormek gibi idrak 

kuvvetleridir. 

Gizli kuvvetleri dahi, niss-i mti§terek (:ortak du -

yu) dedikleri bltini (:i9) k~vvettir ki, be§ mecradan 

(:be§ tane borudun ), i9ine su akan bir havuz gibidir. 

Ba.tini, gizli kuvvetlerden biri de hayal kuvvetidir ki 

hiss-i mtii;;terek'in hazinesi gibidir. Yani, hissedil~n 

(:duyularla algilanan) suretlerin zevalinden (:kaybol

masindan) sonra, onlar1 saklayan kuvvettir. · Bu gizli 

kuvvetlerin biri de mlifekkire (:tefekkiir), kuvvetidir 

ki dti§linmek kuvveti demektir. Terkip, tafsil ve istinbat (x) 

hep bununla tasdik ettigi kaz1yyelerde (:onermelerd.e), 

akil ile 9eki§ir. Mesela, bir cenaze_ile· gece yaln1z 

kalan bi r adam1, ak1l te.min ~ ed er ( : gtivence verir) fakat 

vehim, korkutur. Bu kuvvet, h·iss edilmeyen (: duyumlan

mayan) i§lerde akla muhalif olmaktadir. HattAbunun ka

z1yyelerine uyanlar, mahsusat 1 1n(xx) haricinde ne varsa 

inkar ederler. (xxx) ••• Batini kuvvetlerin biri dahi, ha

fiza (:bellek) kuvvetidir ve olup bitenleri muhafaza eder 

ve hat1rlat1r. 

Batini kuvvetlerin her birinin, kendilerine mah

sus bir yeri vardir. 0 yer' de ( :beynin 0 bolgesinde r 

(x)- Terkip kelirnesi, birle§tirmek (:fikirleri birle§tirmek) 
. manasina gelir,Tafsil kelimesi, ayirmak (fikirleri ay1r

mak )demektir. !stinbat kelimesi de hiiktim <;1karmak demektir. 
(xx)-Mahsusa.t deyim1 duyumlanmi§ ~eyler, yani duyu bilgiler'dir, 

(xxx)Duyu bilgisi (ve deney) di§inda kalan varlik demek clan 
metafizik ilmini, boyle kimseler inkAreder demek istiyor. 
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bozukluk olursa, diger kuvvetl.er selamette kaldiklari halde 

-, yeri bozulan kuvvet de bozulur (t§te), her kuvvetin kendi-

ne mahsus bir yeri oldugu ve bunlarin birbirlerine be.nzeme

dikleri , buhunla anla91lmaktad1r ••• " 76 

Siihreverdi'nin bu metninden anla9ild1g1 iizere, bir 11 cev

her" sayilan 11 ruh" da (-ki ona nefs-i na.tikaismi de verilmek

tedir ve nefs-i natika 9ogunlukla ak1l manasinda kullanilan 

bir deyimdir-) akl eden ( :nesneleri akil yoluyla kavrayan) 

bir kuvvet vardir. Ruh, boyle bir mertebeye (:akil mertebesine~ 

ula~abilmek i¢in, once duyular'6an yola 91kmakta ve maddi nesne 

l~rin ruhta (-t1pk1 milhlir'iin balrnumu'nda b1rakt1g1 iz gibi-) 

bazi izler (:intibalar) b1rakmas1nda~ sonra'61r ki, ic duyular - . 

(:havass-1 batina) meydana gelmektedir. 

~urada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardir: 19 duyu

lar' 1n meydana gelmesi i9in di~ duyular 9arttir fakat bunun aksi 

9art degildir. Yani, di~ duyular 1 1n ruhumuzda biraktigi izlenim

lerden sonradir ki hayal ( ve tahayyiil) , s-0.ret ( ve tasavvur), 

fikir ( ve tefekktir), vehim (ve tevehhiim), nihayet hafiza ( ve 

hifz etmek::bellemek) meydana geliyor.Qtinkii 9ok iyi bilinmekte-

dir ki, 11 ••• once duyularda olmayan bir§ey, ruhta asla inevcut 

olamaz ••• " 

Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta, her duyu organi 

mutlaka kendi sahasina giren varl1klar1 idrak edebilir. Mesela 

76- Siihreverdi,Nur Heykelleri,s.9-10 (Son paragrafta, locali
sation cerebrale denilen beyin nahiyelerinden de soz edil

mektedir.) 'den naklen N.Keklik,Felsefenin Teknigi,s.149-150 
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goz, sadece gorillebilen $eyleri (:renkleri ve ~ekilleri), kulak 

sadece sesler'i idrak edebilir. Bu demektir ki kulak sadece ses

ler'i alg1layabiliyor fakat renkler ile !ilekilleri idrak edemiyor, 

goz ise sesleri idrak edemiyor, herbiri, di$ duyular'dan hepsi

ne $amildir. Mesela hafiza kuvvetimiz, hem goz haf1zas1, hem 

i§itme (ses) haf1zas1, hem kuku, lezzet, dokunma haf1zas1 ola

rak mevcuttur. 

:Ba.tin kuvvetlerz denilen 1£ duyular'dan herbiri,(-Slihre

verdi'nin de belirttigine gore) beyin 'imiz~belli bir yerinde 

temerkliz etmi~tir: Bunlara:, "beyin nahiyeleri" (:localisation 

cerebrale) denilmektedir, ve Slihreverdi (ol.119l)'den once-yeti

$en ~ Bekir Razi ( ol. 933), ayrica !bn Sina ( ol.1037) gi bi fiz

yolog-tabi b ve filozoflar1m1z tarafindan da bilinmekteydi • .fil!h,

reverdi 'den aktard1g1rn1z metnin son paragraf1na dikkat edilir

se gorilltir ki, beyin nahiyelerinden herhangi birinde (mesela 

gorme nahiyesinde) bozulma olursa, bunun diger nahiyelere bir 

zarar1 dokunmayacaktir. (Boyle bir gozlem, gtinilmlizde c!ri clan 

beyin fizyolojisi tarafindan da kabul edilrnektedir. ). 

Konumuzun 9er~evesi d1$1nda kalan bu meseleyi bir yana bi

rakarak, i<; duyular'dan herbirinin $amil oldugu sahala.1ra gelecek 

olursak, yukar.ida belirttigimiz tizere, ig duyulardan herbiri,dif? 

duyularin hepsine 9Amildir, fakat rnahiyetleri yine de birbirinden 

farkl1d1r. Nitekim vehirn kuvveti 'nin i$i,-~'in z1dd1na olarak

olmayan §eyi, var saymaktadir; mesela akil der ki, olmti$ clan bir 

kimse (:bir cese~) , artik canl1 degildir, fakat vehim der ki ce

naze'nin dirilmesi milrnktindtir ve onun igindir ki insan gece vakti 
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bir cese~ yan1nda takdirde evhamlanir. (Evham kelimesinin, vehim-' 

in c;ogul ;;ekli olu§una dikkat ediniz). !:;ite Stihreverdi boyle bir 

moti vasyon iledir ki, sadece duvu bilgill!ri 'ne daj1 ananlar1r. bu'1-

dan sonras1n1 ink~r ettiklerini soylemektedir. 

Filozoflar1m1z her halde bu sebeble olmal1d1r ki, iG duyular 

arasinda ozellikle vehim ve hayal giic;leri tizerinde ornekler vermi~

lerdir, Bu ornekler arasinda Gazzali 'nin bir ac;1klamas1 oldukc;a. en

teresand1r. Nitekim duyu verilerinden biri ve ~olay1s1yla deney 

olarak farz edelim ki bir insan, daha once bir y1lan taraf1ndan 

1s1r1lm1§t1r. Boyle bir kim.se, §ayet o y1lan gibi renklere ve §e

kile sahip herhangi bir nesneyle kar§1la§1rsa yilana benzeyen bu 

nesneden (-vehim sebebiyle-) tirklintU duyacaktir.!§te bu ornekten 

sonra Gazzali diyor ki c;irkin ve kaba goriinti§lti baz1 milletlere 

ait fertlerin ta§1d1g1 isim'ler , bu isimlere sahip olaniarin 

(:mtisemm~'larin) c;irkin olmas1 sebebiyle ¥irkin say1lacag1 gibi 

;;ayet bu yiizden "c;irkin" sayilan bu isirnler, "gtizellik timsali" 

olan Ttirkler' den herhangi bir kirnseye verilecek olsa, (-ni tekim 

!ran edebiyatinda rn ke1irnesi gtizel man~s1nda ' kullan1lmaktad1r-) 

bu "c;irkin isim"den dolayi· 11 glizel Turk" bile ''c;irkin" zannedilebi

lecektir. Gazzali'ye gore btittin bunlar vehim kuvveti'nin es~ridir. 

Ona gore: 

"• •• MeselAHindliler'e ve Zenciler'e verilen isimler, .. sahip

lerinin girkin . gorlinli~i.ine bagland1g1 zaman, bu isirnlerin in

san tabiat1 tizerinde olumsuz bir etki yaratmasi mlimktindlir. 

Bu etki bazan e kadar bilytik olur ki, Tlirkler'in ••• en gtize-
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line dahi bu isimlerden biri verildigi zaman, insanin tabiat1 

derhal bundan nefret eder. Qlinkli vehim, bu isme bagl1 olarak 

c;irkin' i idr~k etmi§ltir ••• " 75 
Gazzali'nin (ol.1111) bir de tahayylil (imajinasyon) kuv-

veti hakkinda gozlemleri var ki, bu konuda i;iayet bir adim daha 

atabilseydi, kendisinden sekizasir sonra gelmi§l olan Pavlov 

(1849-1936) 1 un Tn9§lhUr §artl1 refleks nazariyesine ula§abile

cekti. (bkz.N.Keklik,Felsefenin Tekni~i,s.186). Nitekim Gazzali' 

ye gore : 

11 ••• insan, hat1rlamak veya gormek . suretiyle, elizel bir ye~ 

megi tahayylil ettigi zaman, derhal damag1 sulanir ve agz1-

n1n suyu akar.Bu da, •• belirli ·bir ag1z suyu'nun has11 ol-

mas1 igia , Ylice Allah'1n yaratt1g1 bir kuvvetin, bu hayal 

ve .vehim'e itaat etmesidir ••• 1176 

Sonuc; olarak §luna i§laret edelim ki filozoflar1m1zdan baz1- . 

lar1, duyular'in yan1lt1c1l1g1n1 her vesileyle vurgulad1g1 hal

de, insanda tahayytil gticlintin, duyu yan1lg1lar1ndan daha yan1l

t1c1 oldugunu soylerni§ltir. Mesela !bn Miskeveyh'e bak1l1rsa : 

11 ••• Duyular, gok defa yalan yanl111 (izlenimler) vermekte

dir. Tahayylil (:hay al gticli) ise, bu konuda duyu( lar) 'in 

yan1lmas1ndan kat kat (yanilma) igindedir ••• 11 77 

75-Gazzali,!ktisad,s.122-123'den naklen N.Keklik, Felsefe

nin Teknigi, s.187 

76-Gazzali, ayn1 ~,s.126'dan naklen N.Keklik, ayn1 ~.s.186 

77-!bn Miskeveyh,Nefs vel-Akl,s.65'den naklen N.Keklik,ayni c 

eser,s.198 
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. . 

Duyular1n Yan1lt1c1l1gi ve Bundan Dogan Septisizm 

Duyular yoluyla idrak mekanizmas1, tinlti sansualist fi

lozof Condillac .(ol .. 1780)'den asirlarca once Turk-!slam filo

zoflar1 taraf;indan izah. edilmi9tir. Mesela Abdiillatif Bagdadi 

(ol.1231), Duyular Hakkinda Risale adl1 eserinde diyor ki: 

11 ••• Duyular, be§ tanedir. Ve bunlar cisimlerin ilinek 

( ara:z) 'lerini idrak etmekte ortakt1rlar. Eunlardan herbi

ri idrak edilen ~~eyler (:mtidrek~t)'den bir s1n1fa mahsus

tur ve iki (duyu), idrak edilen 'i1eyleri ayn1 s1n1f1na, 

beraberce i§tirak etmezler. 

Duyulardan her birine mahsus bir organ (:uzuv) vardir 

ki, o (duyu).!nun aletidir.-//- Dokunma duyusu mtistesna 

~tinkti o, btittin cilde ve • • • duyu siniri (as ab el-hiss) 

bulun~n her §eye yay1lm1~t1r ••• "7B 

" ••• Duyular•1n mertebeleri (:tabakat) vard1r ki bunlar

dan birincisi, duyumlanm1~ ( :mahsils=hiss edilmi§ )f?eydeki 

devaml1 arazlar•i ••• idrak edicidir. Mesela s1cakl1k, so

~luk, ya~lik, kuruluk,hafiflik, ag1rl1k, yumueaklik, 

sertlik, dtizltik, ptiriizstizltik vs. 'nin idrak.. edilmesinde 

dokunma duyusu gibi: Bu duyu, btit'tin canl1 ( :hayvanlar) 

ic;in umutni oldugu gibi, diger duyulara da oncelik sahi

bi ( :mukaddem) 'dir. Bilgi ( :marifet ), bak1rn1ndan en de-

78-Abdtillatif Bagdadi,Risale fil-havass,s.77-78 1 den naklen 

N.Keklik, Felsefenin Teknigi,s.208 
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vamli (:sabit), idrak bak1m1noan en kuvvetli ,-//- ve 

htiki.im bak1m1ndan en dogru (: safti:!.k) Olan budur ••• II 79 

11 ••• Bundan sonra, tad alma duyusu fhasset el-zevk) gelir 

ki bu da, dil'e mahsustur. Bu (duyu), dil'de duyumlanmrt~~ 

~eydeki goztilmli§ tadlari (el-tu 'umelel-mtitehayyile 'yi) 

-//- •• idrak eder. Bu ise, duyumlanmi§ nesnedeki bir ~eyin 

(:tadlar1n) ayr1lmas1 ve duyum sahibinin o nesneyle ilii;;

kisi s1ras1nda, dil'ine gelmesi !:ittisll'i) ile olur ••• 

Bu da, (btittin) canl1lar iQin umumidir. Bu (duyu)'nun da 

idraki ve htikmti kuvvetlidir. Ancak nadir olarak ona bozuk-

1 uk (:afet) geldigi zaman yan1l1r ••• 1180 · 

"• •• Bundan sonra, koJ<lafba·-_ duyusu (basset el-§emi) gelir. 

Duyumlanm1~ nesneden cozlillip ayr1lm1~ ve burunla gekit~

rek beyine u.la~an hava (nesirn) ile kari§Inl!? olan ra,yiha

lar1 idrak eden odur.-//- •• Bu duyunun idraki, tadalma 

duyusu'nun idrakinden daha zay1ft1r fakat ikisi arasinda 

kuvvetli bir ili~ki ve apac1k bir .benzerlik vard1r, 9tin

kli rayihalari ta~1yan buhar, tadi ta~iyan ya~l1k'a benze

mektedir. Tadalma duyusu, yak1n bir yerden- ve hususi .bir 

vas1 ta i1e, . bir cisim' le iii.ii_;;ki kurdutpi igin-//- koklama 

duyusundan daha kuvvet1i ve daha doi_trudur. Ctinkti koklama 

duyusu duyumlanmi§ (:mahsus:hiss edilmi~) nesneyi birc;ok 

79-Abdtillatif Ba~dadi, Risale fil-havass,s.77-78 1 den naklen 

N.Keklik,FelsefeninTekni!i• s.208 

80-Abdtillatif Bagdadi,ayni eser.s.79-80'den naklen N.Keklik 

rn eser.s.208 
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miH;terek arac.ilarla idrak eder ve rayihali bir cisimle bizzat 

degil, belki, birc;ok vasitalarla ve uzaktan ili~ki kurar. Bu 

sebebledir ki tad'lardan ( sa.dir 'olan ) rayihalar i<;in bir

<;ok isiinler ttiretilmi§tir ••• Boylece, glizel koku ••• vs. deni1mek

tedir ••• -//- ••• Bu duyu her canli ic;in zaruri degildir. Belki 

de birc;ok canlil.arda bu duyu (hi<; J yoktur yahut baliklar' da 
! 

oldugu gibi zay1ft1r. !nsan'a gelince: Ohdaki koklama duyusu 

her ne kadar zayif ve hattA b:ir<;ok hayvanlarinkinden daha za

yif ise de bu duyu, kokulu nesneleri birbirinden ay1rd1,cr1 it;in 

idrak ba}<imindan daha s~dik (:dogru) ve . daha kuvvetlidir~ Bu 

duyu-//- bazi ku§ nevilerinde ve baz1 kopek nevilerinde <;ok 

k tl ·a·1 ~a1 uvve . 1 r ••• 

" ••• Bundan sonra gorme duyusu (basset el..;basar) gelir: :Duyum

lanmi~ nesnenin rengi ve bununla ilgili olarak, ••• durul'!l, §e

kil, yakinl ik, uzaklik ve s\ik'\in( durgunluk), bu duyu ile idrak 

olunur. (Hem de), dokunma duyusu'ndaki gibi temas olmaks1z1n 
. . . 

ve tadalma duyusu'ndaki gibi hiss . edilen (duyumlanan) nesneden · 

(bazi clizlilerin) ayrilarak hiss eden' e ( duyumlayan' a} ula~masi 

olmaks1z1n ••• Sadece goz'iin, gortilen ile kar§i kar§iya bulunma

s1 ve ikisi aras1ndaki engel'in kalkmasi gereklidir ••• Gorrne 

duyusu•nun da idra.ki kuvvetlidir, yalanc1l1g1 (aldatmas1) az

dir ve- hatanin belirlenrrie (tebeyytin) •st kolaydir ••• n82 

81-Abdlillatif Bagdadi, Risale fil-havass,s.80-84'den naklen 

N.Keklik, Felsefenin Tekni~i,s.209 

82-Abdlillatif Bagdadi,ayn1 ~,s.84'den naklen N .. Keklik, ayn1 ~r 

s.209 
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" ••• Bundan sonra , i§itme duyusu (basset el-se~' gelir, ki 

duyularin mertebe yontinden sonuncusu, umumilik ve gereklilik 

bak1m1ndan en az (onemlisi) ve idrak edilen §eylerin fasil 

(:ayr1m)'lar1 bak1m1ndan en zay1f1 budur. Bu (duyu), cisim

lerdeki, devamli olmayan munfasil ( ayri) ilintileri, yani 

cisimlerin birbirine <;arpmalarindan meydana gelen ses'leri 

idrak eder. Ses, cisimlerin birbirine kuvvetle 9arpmalar1na 

t~bi olarak hava ic;inde meydana gelen bir_eserdir ••• -//- ••• 

Rava i9inde meydana gelen ve idrak edildigi sirada ses ad.ini 

alan bu eser, (bir takim) daireler yahut ta yarirn dairelerdi~;;.n8 3 

" ••• !§i tme duyusu, ses farklar1n1 birbirinden ayirmak ve idrak 

etmek bak1m1ndan, hayvan'lara nisbetle insan'da, daha kuvvet

lidir. Bu sebebledir ki (insanla~), harflerin s1n1rlar1h1 ve 

konu§ma•nin par<;alar1n1 (kelirneleri) idrak ederler, na,me 

(melodi) cinsleri arasinda ay1r1rn yaparlar. Yine bu sebeble 

(insanlar), konu§ma'y1 (kelam 11)anlarlar, musik!notalar1 (el

han) 1m1 ve nagmeleri idrak ederler ve musiki o~renirler ••• 

re var ki. musiki na[:;melerinin ayr1mlar1, konu§rr.a (kelam) 

harflerinin ayr1mlar1ndan daha gizli (zor) olur 9tinkti, (in

sanlarin) konu§mayi anlama ihtiyac;lari, ne§'e (tarab)'ye olan 

ihtiyac;lanindan daha fazladir ••• 11
84 

83-Abdtillatif Bagdadi,Risale fil~havass,s.85-86 1 dan naklen 

N.Keklik,Fels&fenin Tekni£i,s.210 

84-Abdlillatif Bagdadi,ayni ~,s.88'den naklen N.Keklik, 

ayn1 ~,s.210 
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tuyular1n yan11 t1c1 oldugu..'rlu soylernek veya fark etmek, 

ne gtiniimUzdeki felsefeciler igin bir ke§iftir, rte de Yenic;aF; 

filozoflar1n1n iddias1d1r. Bunun fark1nda olanlar, ozellikle 

Ttirk-!slam Filozofla.!:.!' dir. Baz1 ornekler verecek olursak, 

Ibn 1 iil-Arabi 1 nin §'U sozlerine bakabiliriz: 

11 :t · b··tu ••• nsan, u n mAl~l'il ( :bilinebilir) $eyleri, ancak 

be§ duyu 1 dan bir tanesiyle 1drak edebilir. Bu be§ (duyu) 

ise:Koklama, tadalma, dokunma, i§itme ve gormedir. (~esela) 

gorme (duyu~u), yak1nl1k ve uzakl.l.ktan (dolay1), bir eeyi 

belli.bir olgtide idrak edebilir. Boylece bir mil'den idrak 

edilen !iey, iki mil ( mesafe) 'den idrak edilen §eyden baf?

ka olur, avug i<;inde idrak edilen f?ey, yirmi bA'dan idrak 

edilen §eyden ba§ka olur. $U halde, iki mil (mesafe'den) 
. 

idrak edilen bir §ahs1n bir "insan" mi yoksa bir "agac;" mi 

oldugu bilineme z fak::it bir mil ( mesafe; 'oen i drak ea ilecek 

olursa, onun bir "insan" oldugu bilinir. Bunun mukabilinde 

onun mavi yahut kara gozl ti oldugu ( da idrak edilir). !~te 

diger duyular dahi idrak ettikleri §eyler konusunda, yak1n

l1k ve uzakl1k (bak1m1n }1 dan boyledir ••• 11
85 

Anla§1l1yor ki duyu kuvvetleri her insanda farkl1 oldugu 

gibi, belli bir insan, bellibir nesneyi de ancak, muayyen $art.-

larda alg1Iayabilir. 

85-!bn'til-Arabi, Futuhat,1/104 •aen naklen N.Keklik, Felsefenin 

Teknigi, s.211 



-59-

Yine !bn 1 lil-Arabi 1 ye gore: 

" ••• Bir hareket · ettirilen /kirnse) 'nin elindeyken, onu (ha-

vada), h1zla 9evirdiei zarnan, bir "ate§" par9as1 11n1n hareke-

tinin stir 1 atiyle havada ne rneydana geldigine bir baksana: 

~ayet uzunlarnasina veya istenilen (herhangi) bir $ekilde 

hareket yap1l1rsa, goren'in goztinde 11 ate§ten bir daire 11 ve-

ya 11 dtiz 9izgi" rneydana gelmektedir. Ve sen o zaman bir 11ate§ 

c;enberi" gordliglinden §Uphe etmedigin gibi, orada bir "daire" 

bulundugund.an da §tiphe etmezsin. Halbuki senin bak191nda bu-

nu in§a eden (meydana getireri) ancak . 11hareketin siir 1 atidir ••• rr 86 

Herhalde !bn' U.1-Arabi I den ( ol.1240)' belki o_ndan da once 

yetii;en Fahreddin Razi ( ol.1210) 'den esinlendigi anla$ilan '1'tirk 

dli9UnUrli Mevla:iia ( ol.1273) dahi bunu hat1rlatan ornekler vermi§
tir. Liyor ki: 

"··~Btinya her an yenilenmekteyse de, biz bundan habersiz, 

onu ayn1d1r_biliriz ••• 

Siir•atle dondtirlilen bir ate!? gibi, onu da siir'atinden 

dolayi, daim1 zannedersin: A.te$ 1 i slir'atle hareket ettirsen, 

gorlinti§U yuvarlak bir ate9e benzer ••• 1187 

Anla91l1yor ki filozoflar1m1z sansUalist olma"n1~t1r, fake.t 

duyular1n v~ ileride gorece~i~iz tizere akl'l1n yan1lt1c1 oldu~u

nu farketmeleri kar91s1nda, son derece §iipheci (fakat duyu alg1-

lar1na ve ak1l'a kar91 §iipheci) olmu9lard1r. Ne var ki bunu bir 

septisizm olarak kabul etmek mUmktin degildir. 

86-!bn'til Arabi,Futuhat,l/736 1 dan naklen N.Keklik,Felsefenin 
TekniE;i,s.211 

87-Mevlana, Mesnevi,(Nahifi terc. )1/47 (:byt.1196-1199)'dan naklen 

N.Keklik, ayn1 ~' s. 
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TUEK-!SLAl'J FILOZOFLARINA GORE 

AKIL VJ :f'OHKS:t Ol~LARI 

B~RAnci eofUm' de izah ed.ildigi ilzere .!!!9:.1-~-nefs kavnamlari arasinda 

belli bir c.evher'in tezahUrleri mahiyetinde olmak Uzere,organik bi.itUnli.ik 

soz konusudur.Yani, bedenlerimizinf hayat tezahUrU olarak ruh ve bedenleri

mizin hareket ve eylem tezahUrU olarak nefs ve ozellikle dil§ilrune tezahUrU -
clarak da1 akil soz konusudur. 

Bu bolUmde -ba§ligin da gosterd.igi Uzere- akil ve ce§i tli anlamlari 

ve de ozellikle fonksionlari Uzerinde Razi (ol.933),Farabi (ol.950),!bn 

Sina (ol.1037),Gazzali (01.1111),SUhreverdi (ol.1191),Ebul-Berekat Bagdadi 

(ol.1196),AbdUllatif Bag!!!9! (ol.1234),Ibnill-Arabi (ol.1240),Mevlana (al. 

1273) ve Sadreddin Konevi (ol.1274) gibi bir kisIIll. TUrk asilli ve bir 

kisIIll. da TUrklerin himayesine mazhar olmu§ t'ilozoflarin goril§ ve dli§Unce

lerine yer verilecektir. 

Yukarda 0 isimleri ge9en fijozoflarimiz arasinda, -aklin mahiyeti 

konusunda- elbette Y..i tam bir ortak gorU§ soz konusu de~ildir.QUnld natu

ralist olan Razi (ol.933) ile rasyonalist olan Farabi (ol.950) her ne kadar 

!.£1' a kendi f .elsefelerinde bUyUk pay ayirmi~ olsalarJi BX da, a;9ok farkll. 

telakldlere sahiptirler. Ayni §ekilde sezgici ( :intilisyonist) olan Silhreverdi . 
(ol.1191) ile mystik kokenli dil§UnUrler olan !bnill-Arabi (ol.1240) ve onun 

derin etkisinde kalan Mevlana (ol.1273) ile Sadreddin Konen (ol.1274) gibi 

dti§ilnUrlerimiz de, ~'in daima kendi felsei'elerine gore yorumunu yapmak 

zorunda kalIIll.§1lard1r. Nitekim bu sonunculara (-mystik kokenli olanlara-) gore 

akil her ne kadar bir c;iki§ noktasi ise de, mtiteal gerceklere ula§mak ic;in 

yeter olc;Ude sirursiz ve bUyi.ik bir gUg degildir. !~te biitUn bunlar1,gelecek 

sayfalard.an itibaren, ayra ayri ele alacagiz. 
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2 1 - c 

Ebubekir Razi'nin Felsefesinde ~ Kavram1 

Yukarida i§aret ettigimiz konulara dair ornek olmak 

ilzere Ebul1ekir Razi'nin gilnilmiize ula§an ve el-Tibb el-Ru-- - - ---.. 

~ (=RUh Doktorlugu) isrnini ta§iyan eserindeki bir metin

de ·akil" sayesinde kainatin s1rlar1na erdigimiz, tip ilminin 

esaslarini buldugumuz, astronomi ilminin prensiplerini tes

bi t ettigimiz ve ozellikle Tanri•n~n varl1g1n1 ke§fedebil

digimiz §U §ekilde ifade edilmektedir: 

c1 --· ••••• '~ ••• :Bizi yilcel ten her§eyi, hayat1m1z1 iyi ve glizel 

yapan §eyleri akil ile idr~tmi§iz.Gayemize ve murad1rn1za 

(akil ile) ula§rnaktayiz ••• Akil sayesinde bedenlerimizin iyi 

(:sagl1kl1) olmasiyla ilgili bir~ok §eylere nail olmu§ ••• ve 

bizden saklanrn1§ olan ~ok gizli §eyleri (:kAinatin s1rlar1-

n1) onunla idra.l<fetmi§iz. Akil sayesinde arzin ve goklerin 
• 

§eklini, Gtine§'in, Ay'in ve diger y1ld1zlar1n bilyilkltigilnil 

(onlarin bizden) uzakl1klar1n1 ve hareketlerini bilmi§ ve 

yine ak1l sayesinde istidrllk ettigimiz (:kavrad1g1m1z) en 

btiytik ve isabet · ettigimiz ( :dolayl1 olarak buldugumuz) en 

faydali (varlik) olan Ytice Tanri'nin bilinmesine ula§rnl.§ 

bulunuyoruz. Htilasa akil, (§ayet olmasayd1, , halimiz tip

ki vah§i hayvanlarin, ~ocuklarin ve delilerin hali gibi o-

lurdu ••• ". 

~l·E.Razi(933'te vefat etmi§J, el-tibb el-ruhani,I8 (I-3 ve 
5-10 )lbkz.N.Keklik, Felsefen'Iii 'TiKiiiU, s. I7B-I79 
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Boyle bir metne bakarak Ebu£ekir Razi'nin adeta dog

rnatizrne varan bir rastyonalist oldugu izlenirni ortaya 91ka

bilir1 Fakat Razi insan akl1n1, yegAne dayanak kabul eden 

bir filozof degildir. Tip sahasinda, ba§lica iki ilke olarak 

akil (ve kiyas) ile deney•e dayanan bu nattiralist Tiirk Filo

zofu ahlAkta bal}lica Uc; ilkeye (: Akil, irade ve. tabiata do

nUe ) istinad etmekdiedin-rt-3 ~ Demek ~Razi gibi bir natur: 

list filozof dahi ak.11 kendi ba§ina ve yegAne kuvvet olarak 

kabul etmi§ degildir. 

I - a 

Farabi'nin Felsefesinde Akil Kavram1 ----= 
~imdi de Me§§ailer Okulu'nun gerc;ek ve bUyiik temsilcisi 

hAtta Kind1'(ol.873)'nin temelle~ini atrnakla beraber bu oku

lu sistemle§tiren Ttirk Filozofu Farabi (ol.950)'nin ~ hak

kindaki gorU§lerini ele alabiliriz. 

Farabi'nin UnlU eserlerinden biri olan ve Ortac;agda 

de Intellectu adiyla Latinceye c;evrilen Mahiyet el-ill 

·(:Aklin Mahiyeti) adli risalede akil kelimesinin c;e§itli 

anlamlari tizerinde durulmaktad1rJi4) Bu eserinde Farabijt 

'.fj -N .Keklik, Felsefenin Ilkeleri (II. baski) 

, '11.t ~ Farabi, Ma' anil Akl (ne§r.Dieterici) s. 39 
T Arapc;a metni ve Almanca terctimesi Friedrich Dieterle! 

tarafindan 1890 (arapc;a) ve terc.I892(almanca) y1l1nda 

yayinlanan Mahiyet !!-fil (:.Aklin Mahiyeti) adli bu eserin 

~ Intellectu ismini ta11yan eski latince terciimesi Etienne 

Gilson tarafindan 1930 senesinde yay1nlanm11t1r. {Archives 
; , ... ~ 

d'Histor~~ Doctrinale et Litteraire ~u Mayen Age;Volume 4) 
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~ keli.mesinin halk(:cumhur) taraf1ndan, ayrica Kelamc1-

lar1n kulland1g1 ama~taki manA.sindan daha sonra Aristo'nun 

. Burhan (: !kinci Anali tikler), ayrica AhlAk ( :Nikhomakhos 

AhlAki) kitab1nda daha sonra Nefs (:de Anima) adli eserin-

de nas11 kullan11d1g1ndan ve nihayet Metafizika Kitab1nda• 1se 

bu ke1imeyi hangi mA.nada kulland1g1ndan sozetmektedir. 

Farabi'ye gore halk bu kelimeyi:.lli! insan ak1ll1d1r, 

§eklinde kullanirken bu kullani§ta bir insan1n erdemli ol

mas1n1 ve kotiilUkten ka~1nmas1n1 §art ko§ar;ar.Bg l..... 

Yine Farabi'ye gore KeJ.amcilar iee teknik terimler 

arasinda kullandl.klar1 -l:gi akil terimi ile:Mesela derler ki 

-'~akil bunu gerekli kilar-;-(mA yuciblihu '1-!;!Q). Yahut derler 

ki .. akil bunu inkar eder ... (,!!!!: yenfihu • 1-ak·l )!36 

Aristo'nun !kinci Analitikler (:el Burhan) kitab1nda 

kulland1g1 akil kelimesi hakkinda Farabi ifade eder ki,bu 

anlamda akil, ~ kuvveti (:kuvvet el-nefs)'dir ki zorun

lu, dogru (:sad1k), ttimel (:ktilli) onctiller (:mukaddime) 

vas1tas1yle insanda kesin bilgi (:el-yakin) hasil olmakta

dir~J~ 
:; Aristoteles 1 in Nikomakhos AhlAk1 (:Ki tab el-AhlAk) 

adl1 eserinde kulland1g1 ak1l kelimesine gelince, Farabi

ye gore Aristo bununla ruhun bir k1sm1n1 (:cuz,el-nefs) 
• I 

' kasctet.mektedir. Bu mAnay1 Aristo ismi ge~en kitab1n1n al-

t1nc1 boltimiinde akil kelimesini kullanarak 2..'ikce!miJl!/;._91.. , 

89 :-Farabi,Ma'anil-fil s.39 

90 -Farabi,ayn1 ~· s.40 

91' i-Farabi,ayn1 ~' s.40 

92 "''Fara bi .,.:uru ~eR, s .. lt~ 
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Farabi •nin Platen !le Aristoteles 'in Fiki:tllerinin Uzla§

tir1lmas1 (:!! £!!!! Beyne Re'yey Aristotalis ve•l Eflatun) ad

li eserinde de ak11 1 1n herkes indinde bir huccet (:delil) sa-
- ~3 ·"' 

y1ld1g1n1 soylemektedir. 'Yine Farabi 1ye gore tek insana ait 

olan akil herhangi bir§ey konusunda belki yanilabilir.Fakat 
ve'Rme.k_ 

c;e§i tli akillar, yani belli birf}ey konusunda hUkiim(ic;in 1§-

birligi yapan birc;ok kimselerin ak1llar1, dii§UndUkten ve a

~af}tirma yaptiktan sonra en dogru olan §ey (:en isabetli olan 
. 34 

hiikiim) ortaya c;1kacakt1r. 

Bilindigi iizere Farabi, rasyonalist, ( :ak1lc1) bir .. Tiirk 

filozofudur. Pozitif ilimleriris v.e mant1g1n temelini te~kil 

eden akil, iizerine dayanm1§t1r. Fakat bir noktayi gozden uzak 

tutmamal1d1r: Yukarida ziktedilen hususlara dikkat edilirse 

anla§1l1r ki akil, onun felsefesinde metafizik bir anlam ta

§l.d1g1 gibi, ablak ve psikoloji yonlerinden de ozel anlamlar 

ta§1maktad1r.Bunun en tipik ornegini, tinlii eserlerinden biri · 

sayilan~-Siyaset i.il-Medeniye (:Devlet Politikasi) adl1 ki

tabinda gormekteyiz.Daha onceleri zikredilmi§ clan FaAl-Akil 

(:nus poietikos) ile insan akli (veya nus patetikos) arasinda 

ili§ki goren Farabi'ye bak1l1rsa: 

11 ••• :tnsanda Faal Ak1l 11n yeri, goz kar§1s1nda Giine§'in 

ald1g1 yere (:orantiya) benzer; Nas1l ki giine§ gaze 1§1k 

verir, boylece goz , gline§ten ald1g1 bu .1§1kla, bil-kuvve 

(:en potence) goriicii iken, bil-fiil (:en acte)goren, olur. 

Gene bu 1§1kla goz, bil-fiil gormeye sebep olan Gi.ine§'in 

kendisini de goriir. Bil-kuvve goriilen renkler, gene bu 

93 -Farabi, .!:,! Cem (ne§r.Dieterici) s. 3 ( 7-8) 

~ 94 -Farabi, ayni ~, s.3 (!3-IB) 
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l.$1kla bil-fiil gorUlen renkler olur ; bil-kuvve olan goz 

de, bil-fiil goz olur. 

Ayni $ekilde Faal Akil da insana (insan akli'na=nus 

patetikos•a) dti§tinrne gtictinde tasarlad1g1 bir $eyi (:bilgi) 

kazand1r1r.!§te bti $eyin (:Faal aklin) dti~Unen nefis'de 

(:insan akli'nda) gordii.gti ii;;, l.§1k'1n goz'den yana gor-
. ..95 

dtigti i$e benzer.~." 

Farabi'ye gore insan akli gelifierek tekarntil eder. Bil

kuvve akildan, bilfiil akla ve bilfiil akl 0'.da.n, mlistefad akla 

gegen bu geli§Jme devresinde, her mertebe, konu ve vazife itiba• 

riyle birbirinden ayr1d1r. Mesela bilkuvve akil, sadece his, 

(duyu) verilerini alan ve kabul eden bir meleke ve bilfiil akil 

ise mAkulleri (aklileri) anlayan bir ak1ld1r. Nihayet his ve 

mAkulleri anlayip gegtikten sonra, mtistefad akil da mticerret 

suretleri kavrar. Btittin bu tekamtil kendi kendine degil, faal 

aklin etki§iyle olur. 0 halde insan bilgisi, kendi kendine 

degil, yukaridan gelmi§ bir bilgidir. 

Farabi, akillar nazariyesini, Uyun el-Mesail adli ese

rinde §U §ekilde gostermektedir; 

1-Arneli Akil: !nsanlarin i§lerinde kulland1klar1 ak1ld1r. 

2-Nazari Akil (:!lrniAkil) : Ruhun kuvvetler~den ve aklin 

cevherlerinden ibaret olup, heyulani (rntirnklin=bilkuvve) akil, 

bilfiil aki.l, mtistefad akil ve nihayet faal akil olmak tizere 

d •• t tH 1··a·· .9~ or ur u ur • 

.9..5 -Fara bi, ~-Siyaset 'til Medeniye, s. 5 

.96 -Abdtilhak Adnan, Farabi madd. isl. Ans. 4/468a 
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Farabi felsefesinde ~' terimi ~ (:nefs) terimi ile 

ilgilidir, zira Farabi'ye gore bedene kemAlini (Aristoda ente

lecheia) veren ruhtur. Ruhun kemalini ise akil verir. 

Farabi, Eflatun'dan farkli olarak, ruhun bedenden evvel 

mevcut oldugu fikrini kabul etmez. Qilnkti ruh daima maddeye baR

l1d1r. Pisagor'daki -ruhun bedenden bedene ge9mesi_ fikrini de 

reddeder. Qiinkli her madde kendine mahsus bir sureti -t.igerir'); 

. Boylece, Farabi'nin kozmolojisinde bile kar§1m1za 91kan 

~ deviminin, bugiin anlad1g1m1z 9er9eveyi a§t1g1 a91k9a gortil

mektedir. Bilhassa onun psikoloji teorisinde, nefs'e yon ve kemai 

(:entellehia) veren kuvvetin akil , oldugu bilinmektedir. Hemen 

blittin filozoflar1m1z.ca tekrar edilen akl-1 heyulani, akl bil

meleke ve akl-i mUstefad deyimlerinin, hem bilgi problemi hem 

de psikoloji 9er9evesinde dikkate al1nd1~1 rn~lumdur. 

De Boer)• un da i§aret ettigi li.zere akil, 9ocugun nefs • inde 

bil-kuvve (:kuvve halinde) vardir; bu ancak tah~yytil (:imajina

tion) ve hisler (:duyular) vas1tas1yla bil-fiil olur yani kuvve 

halinden fiil haline ge9er. Fakat soz konusu kuvve'den fiil'e 

ge9i§, insanin kendi fiili degil, el-Akl'lil-Faal'in (:faal ak1l-
E'f. 

in) eseridir. !~te yukarida zikrettigimiz fragrnentteki faal ak1l 

in insan akli 'na ( :nefs-natikaya) olan orant1s1, "Parabiye gore budur. 

Si- De Boer, Felsefe Tarihi, s.64 
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!bn Sina Felse~fesi'nde Akil Kavram1 

Farabi daha ziyade Saf Akil (el"'takl~'l-Halis) tizerin-

de dururken !bn Sina daha ~ok nefs .• i ele almaktad1r. Sifau 'n-Nefs 
. -

adl1 kitab1nda i.nsanin cismi ve nefsi tizerinde durur. 

"· •• !bn Sina, ya§ayan her canli ·1~ inde bir ego veya nefs bu

lundugunu i~rak eder ve bu nefs bedenden once mevcut degildir 

fakat yarat1lm1§t1r yani beden meydana getirildigi zaman Faal 

Ak 1 I d d 1 t II -98• 1 an sa 1r o mu§ ur.~. 

" ••• Akil yahut insan1n rasyonel nefsi kendi melekelerini rntid

rik bir durumdad1r, bm'., dl.§l yani cismani manada cegildir,kendi 

rnuhakerne kudretiyle mtirnktin olmaktadir.Bu, vucuda A.riz! olarak 

bagl1 olmas1na ve duyu idrakleriyle de ona dayanmasina ragmen 

bag1ms1z bir varl1k oldugunu isbat eder: Duyu idrakleri olmak

s1z1n, dogrudun dogruya bir bilgi temini irnka.ni onun vticuda 

esasitibariyle bagl1 olmad1g1n1 gosterir ve boylece beden 01-· 

maks1z1n varl1g1n1n rntirnktin olmasinin mant1ki sonucu olan bag1m

s1 zl1g1 oltimstizlligtiniin delilidir ••• 03" 

!nsanin rasyonel negsinin cismani bir suret olmadi:g1n1 

!bn Sina bir tak1m deliller ileri stirerek anlatir: 

11 ••• I't!nsan ruhu kendisini dogrudan dogruya kavrar 

2}Ruh, eger kendisini bir alet yard1m1 ile tan1m1§ olsa idi 

bu aleti tan1m1yacakt+,.yaln1z onun yard1m1 ile tan1yacakt1, 

Kendi hakkindaki bilgisi ise vas1tas1zd1r.Yani kendisi bir 

cisim degildir. 

gB~ !bn Sina,Necat,s.5I'den naklen O'Leary,!slam Dti~tincesi ve 

T~rihteki Yeri,s.ui-

J.B-o 1 Leary, ayni es er, s, II2 
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3-Ruhun akildan maada btittin melekeleri kendi kendilerini tan1-

maga muktedir degildir.!hsas kendini idrak edemez, muhayyile 

kendisini. tahayyill etmez. Yaln1z ak1l kendi kendisini di.ii;iilni.ir. 

4~!i;ilemek i~in bir alet kullanan bUttin melekeler 9al1~t1k9a 

yorulurlar.Aletleri 9ali§ma ytiztinden harap olur.Zihin en mtii;;

ktil bilgileri ka~anmaga 9al1§t1kc;a,otekilerini · daha kolay el-

de eder. 

?-Bedenin btitiln kisimlar1, yai,;i ilerledikc;e dermans1.zlai;i1r ve 

bu hal takriben 40'dan sonra ba~lar.hilakis makulleri kavra-

ma melekesi asil kuvvetini bu ya§tan sonra kazanir.Bundan do-

layi al -nefs el-nat1ka'n1n maddeden mtistakil bir cevher ol

dugundan i;itiphe edilemez ••• 11 1.fPO 

!bn Sina ruh ile bedenin birarada bulunmas1n1, ruhun 

bedene ihtiyac1 olmas1n1, ruhun bedeni sevmesine, kendini 

ona vermesine, bedenin de buna kar§1l1k ruhun hizmetinde bir 

alet olarak c;al1§mas1na baglar.Ruh, beden sayesinde, ihsasla

r1 al1r, bundan sonra aa: a-zihin dolay1s1 ile mevhumlar (:kav-

1 ) d 1 i b k 1 d i 1 f 
• k • I ' .\ I ,\:.,_t\ • • 

ram ar .mey ana ge r. -Bu avram ar yar 1m1 e 1 ir yuru ur. 

cyBaz1 olaylari toplayarak tecrtib!p bilgiyi elde eder.Ve sonun

da belli al1§kanl1klar1 kazanarak iman sahibi olur.Ruh btittin 

bu bilgileri, beden yard1m1 ile kazandiktan sonra, kendine do

nebilir, ve bedenden ayri kalabilir. 

fd>-Hilmi z.~lken,!bn.~ mad. ~~ru.5/II,s.8flb-8I4a 
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5 
I-C 

Ga::i:zali Felse.fe.sihde Akil i(avrami 

T1pk1 daha once Ebu :Bekir Razi 1 de gordtigil.mUz gibi a.k.-

11, insan1 hayvandan ay1rd eden bir fenomen olarak kabul e

den Gazzali (1058-IIII) ilave olarak, insanlar diyor, yara

d1l1§taki tabiatlar1nda bulunan bu akil ile nazari bilimle

ri ogrenmege isti~at kazan1rlar.:Bundan sonra bir~ok sanat

lari btinyemizde bulunan bu ak1l ile elde ederiz. (4f. J,kl,) 

!hya adli eserinin birinci cildinde bu fikirlerini 

§U sozleriyle ifade ediyor:" ••• !nsanlarin digeli:.' canl1 hay

vanlardan ayr1lmas1n1 saglayan haslete (:ozellige) akil der

ler ki, insanlar yarad1l1§taki bu akil ile nazari ilimler 

ogrenmege istidat kazanirlar; bir~ok gizli htiner ve sanat

lar1 elde ederler ••• :" tOI 

Akl'1 iki anlamda kullanarak birincisinan, e§yan1n 

hakikat1n1 bilmekten ibaret olan akildir ki, kalb'de bulu

nan ilim s1fat1ndan ibarettir; ikincisi ise, "akil" denmek

le ilimleri anlayan m~nasi murad olunur ki, o zaman da,kal

bin kendisi olur.!lim ma.nasinda olan ak1l, ~'dir. Araz•in 

bir mab.alle ihtiyaci oldugu ic;in ilk yarat1lmas1na ihtimal 

verilemez.Mahallinin dab.a once ve hie; olmazsa kendisi ile 

birlikte yarat1lmas1 iktiza eder. Ayn1 zamanda cevhersiz ~-
1£'.Z .. 

raz 'a hi tab da miimkUn degildirf ·~ · - ' 

fDl ~Gazzali, !hya I/215 

rO'}-Gazzali,ayni eser 1 3/I2 

•. 

. f 
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Gazzali'ye gore ak1l, insanda ve hayvanda kuvve 

halinde vardir: Ancak insan akl1 geli§ir, hayvaninki 

geli§mez ve hayvan insandaki geli§en akl1n §Uursuzca 

fark1ndad1r. insanin ak1l giiciine kendisinin esir ola

bilecegini dii§iintir, bu sebeble insani heybetli gortir 

insandan c;ekinir ve insana itaat eder. Hayvanlarin ehli

l_e§tirilmesini Gazzali belki de bu motivasyona baglam1§

t1r. !hya•nin birinci boltimiinde bu fikirlerini §U §e-=h;,t kilde ifade ~ 0 ••• Aklin §erefinden nasil §iiphe e-

dilsin~ ·!drakinde kusuru olan hayvan bile, akla kiymet 

verir. HA.tta en btiyiik, en y1rt1c1 ve en korkunc; hayvan

lar bile insanin akliyla diil}iinebilecegi hiyleler sebe

biyle kendisine galip gelecegini bildigi ic;in insan1 
:103 

heybetli goriir, ondan c;ekinir ve ona itaat eder ••• 11 

Bu sozleriyle akla biiytik giiveni oldugunu belirt

mekle birlikte Gazzali de)bii'"1n diger Tiirk-!slam Filo

zoflari gibi dogmatik rastyonalizme saplanmami§tin. 

Ni tekim !~H.s~cl adli eserinde daha ot\c.;..e.Jd~ sayfalarda 

';_duyularJ bahsinde-)gostercl i .gimiz iizere' aklin da ote

sinde daha giic;lti idra.klerin olabilecegini ifade ederek 

akl1n s1n1rl1 bir kuvvet oldugunu belirtmi§tir. 

Gazzali'nin alnl konusundaki goril§larink' §ematik bir tarz-

da gostermek uygun sayilirsa, aklin dort anlanu vardir : 

'fbJ -Gazza11, 1hya, 1/209 
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I- Naz~~J _bilgileri ~-~v::r;:amB.k i~in insanin yarat1l1§tan sa-
/04 

hip oldugu_kaabileyettir. 1nsan bu kaabiliyeti ve ozelligi 

sayesinde hayvan'dan ayr1l1r. Bu oyle bir nurdur ki kalpte 

bulunur ve nesneleri kavramak bu nur(yani bu kaabiliyet)ile 

mUmkiln olur. 

2- Akil ismi ~ruri bilgilere de verilmektedir. Mesela iki, 

birden 9oktur veya ayni §Shl.s ayni anda iki ayri mekanda 

bulunamaz gibi onermeler zaruri bilgiler olup Gazzali _bun

lara da akil ismini vermektedir. 
~ 

3- Gazzaliye gore t~~;rli:l~J ilJ~lere de bazan a.kil adi veril-

mektedir. 

4- $ehvetJ. (: a§iri arzulari) Y,.Q.}c ~d~_:re~. dev~mli P.i..:r mutl u-

1~ ~a~~~m~k kaabiliyetine de -ki bu kaabiliyet hayvanlar-
10_5 

da mevcut degildir- akil adi verilir. 

!lk iki anlamda ( yani nazari bilgileri kavramak ~e 

zaruri bilgilere sahip olmak anlam1nda) akil, Gazzali'ye go

re yarat1l1etan (:innata)'d1r, fakat ti~tincti ve dordtincti an

lamda yani tecrtibi ilimlerde ve bir de a§iri arzular1n1 ye

nerek devamli bir mutluluk kazanma anlaminda ise Gazzali'ye 
/06 

gore akil iktisab.l (:insan iradesi ile kazan1lm1§)'t1r. 

Qubuk~u•nun ifadesine gore Gazzali'nin nazarinda in

san i~in en dogru yol ~ ile nakil (:pozitif ilimler ve 

felsefe ile dini inan~lar ) arasinda birle§me ve uygunluk 

(~!,-Gazzali aklin bu tarifini El-Muhasibi'nin eserlerinden 

almietir.Bkz.!hya I/85 ve Subki~Tabakat ~-saritye,4/125~ 

Qubuk9u,i.A,Gazzali !! Stiphecilik s,70/dn.I93 

'JD.S-Qubuk~u, ayn1 ~ s. 70-71 
tll-Jl,- Clfbuk9u , ~ ~r 7I· ayrica 

. Mizan el-Kme--i 145 , , - _, Gazzal~fhya I/86;ayr1ca Gazzali 
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saglamak ve bunlara yonelerek kalbi kotiiltiklerden temizle~ 

meye 9al111mak en dogru yoldur. Qtinkii 11eriat (:inan9lar) 

bir bina gibidir; akil ise onun temelidir~ Bina olmad1k9a 

akil kafi gelmez~ teme1 olmad1k9a da bina sa~lam olmaz. 

Akil goze, inan9lar ise 1§1ga benzer. D1 §ardan 1111k gel

medik9e nasil ki goz gormezse ayn1 §ekilde goz olmad1k9a 

da sadece i§ikla gorme hadisesi miimkiin degildir. Hiilasa 

dogruya inanmanin giizelligi, iffeti koruman1n iyiligi gtizel 

ahlakl1 ve adil olmak gibi kiilli niteliklteki bilgileri an-
,-

cak bu iki vasita ile, (ak1l ve inan9lar ile)elde etmek 

iimk 
.. d .. 107 m un ur. 

Gazzali'ye gore aklin belli ba§li 3 fonksiyonu vard1r: 

a- Sadece cisimlerde bulunan §ekilleri, formlar1 idrak etmek 

b- Yine sadece cisimlere mahsus olan renkleri idrak etmek 

c- Kavramlari idrak etmek. 

Biraz sonra aktaracag1m1z metinde gorillecegi iizere 

bu 3 fonksiyondan ilk iki tanesi yani aklin cisimlerde 

bulunan renkleri ve §ekilleri idrak etme f onksiyonlar1 

onun madde alemiyle olan ili§kisini te§kil etmektedir. 

Fakat dikkat edilirse, Gazzali'nin maksad1, tabiat diin

yasindaki miinferid (:tek tek) nesnelerdeki §ekil ve renk

leri idrak etmek degil, aksine olarak §ekil ve renk ide

alar1na ula11makt1r, ba§ka deyi§le insan akl1 belli bir nes

nenin belli bir §ekli veya rengi ile degil, biltiin nesnele

rin duyular1m1za ula§t1rd1g1 ve Yeni9ag Felsefesinde !kin

ci Nitelikler ad1 verilen renkler ve formlardir. Hatirla-

110.1- Gazzali,Mearic ~-Kuds2 59-6I ve Qubuk9u, Gazzali ve §.ER 

hecilik , 72 
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nacagi tizere Latin skolastiginde de (-ihtimal ki Ttirk-!slam 

Filozoflarindan alinml.§ deyimler olarak-)--!tl:-tevecctih~t 

el-nl~ ~!lk yonelmeler)ve el-tevecctihat el-saniye (=!kinci 

yonelmeler)kar§il1g1 gibi gortinen~1 first intentions (+ilk 

ama9lar) ile second intentions (:ikinci amaglar) deyimle

ri de bunu kastetmektedir. Bundan sonradir ki nesnelerin 

insan zihninde tasavvurlar1 yahut me#hilrnlari (yani formla

r1 ile kavramlar1) belirlenmektedir. Gazzali'nin esas iti

bariyle mant1ga dair olan bir eserinden §Unlar1 okuyoruz: 

11 ••• tnsan, 11 siyah 11 1 ancak cisime mahsils olan bir 

"keT..miyet" ic;inde tahayytil eder ••••• $ekil'in (:su

ret'in=cisim'in) renk'ten ba§ka bir §ey oldugu bilinmekte

dir. Mikdar (:kemmiyet) dahi §ekil'den (cisim §eklinden) 

ba§kadir. QtinkU tir;~en' in, ktiglik veya btiylik bir §ekli vard1r ;· 

!§te bu mticerret ( :soyut) §ejler, (yani:miktar, §lekil, renk vs',) 

ancak ozel bir kuvvet'le (idr~ edilmekte)'dir. Bunun isim

lendirilmesinde, AKIL deyimini kullan1yor.(Buna akil ismini 

veriyoruz) AKIL, hliktimler verir, renk'leri mticerret (:cisim-

den soyutlanmi§) olarak idrak eder. Yine mticerret olarak 

'" HayvanliH•i ve 11 insanl11<•1 (yani bu kavramlari) idrak eder ••• 

Mesela bir AT'1 gordtigti zaman:Ktiglik at 11, btiytik at'1 ,,(Kti

lasa) uzaktaki veya yak1ndaki AT'1n i§tirak ettigi bir 

Iv.UTLAK AT'i (At ideas1n1) idrak edebilir.~~,,l08' 

10E- Gazzali, Mihekk el-Nazar,(n§r.Matb.el.Edebiye,M1s1r,ts. )s.2I -
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6azzali 'ye :· gore idrak "idrak edilen . §eyin sureti" yahut 

"Bir §eyin hakikatimn benzerini alJ:nak"tir.Burada kastedilen o r 

§eyin harici hakikati degildir, 9tinkU harici suret o ~eyin i9ine 

hulul etmez.Zira hakikat olarak duyulabilen dii,ta olmayip, duyan 

silje'de temessul eden §eydir. 0 di§ardaki duyulanda ayr11.nu§t1r, 

duyulabilen ise duyuda vukubulmu§tur. Duyan onu hisseder.Makul da 

boyle olup nefiste hakikatin ream olunmu§ benzeridir. Makul eger 

tecride muhta9 ise ak1l onu biltiln araz ve yabanci unsurlardan tec
rid ede--r!'?$ . 

I 

GazzaJ.i idrak'i bu §ekilde belirterek • idrak in yabanc1un-

surlardan temizlenmesini dort kademe halinde acikl~a~ 

? ..... I- !lk mertebe hiss' in idrak mertebesidir: .lij_sf1Cendisine gore 

bir nevi tecrid ~ yapar. QUnk:U duyu organina suret degil 

onun benzeri hulul eder.Fakat bu benzer ancak, hariote belli 

bir miktar derinlige sahip oldugu takdirde meydana gelir. Harici 

varligin bu goriinU§uyle tecrid ve idrak hasil olur. Aksi halde 

olmaz. 

2- Bu mertebe hayalin idrak mertebesidir: Hay~l'in tecridi Gaz-

zali'ye gore biraz 

mli§ahadeye ihtiya9 

bi ozellikleriyle 

daha tam ve a91kt1r. CUnkU hayal, tecrid'de 

duymadan, eeyamn nicelik, nitelik vesair gi

birlikte idrak eder• 

3- Bu ise vehmin idrakidir: V~'in idraki oncekilerden daha tam 

ve mUkemmeldir.Zira vehim Gazzali'nin iddias1na gore cisimlerin 

ce~itli ozelliklerinden mUcerred olarak maddeyi idrak eder.Dil§

manl1k, sevgi, muhalefet gibi. Koyunun yalniz kurdun kend.i~e 

dil~man oldugunu bilmesi icin klilli degil cUz'i dU§man~1g1 idrak 

etmesi boyledir. (v) 

4T ~ ~kl1M- idrak mertebesidir: Aklin idTaki tam ve mUkemmel bir 

tecriddir. Bu idrak, cismin biltUn arE\._.,Zlar1ndan ve onlar1 istemek

ten aridir. Akll eahlslara gore degi~meyen m0.nay1, ktiili olarak 

idrak eder. Alda gore u...,zakl1k yak1nl1k fark1 .Yoktur. O millk ve 

melekUt aleminin cUzUlerine niifus eder .. Onlarin hakikatlar1m 

gikarir, tecride muhtagsa tecrid eder, degils.e oldue;ti gibi idrak 
eder., •• ,,/II/> .. 

10.B - Gazzali, Mearic s. 48'den naklen S.H.Bola~, !!1!.MetafiziSi ile 
· Gazzali llletafiziSinin Kar§1laet1r1lmas1 s. I87 

fit>- Gazzali, ~-e~s.42 'den naklen S.H.Bolay, ~ ~· s.IB.§ 
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GoraldligU Uzere tecrid, Gazzali'ye gore sadece objelerden 

kavramlar 91kararak, onlar1 muhayyileden akla nakletmekle kalma

y1p, ayrica faal aklin ktillilerini mUstefad akla ge9irir yani 

onlar1 bilgi haline getirir. Demek oluyor ki alo.l tecrid vas1ta

s1yla diearda mevcut ger9ek kavramlari elde edip, kazanmaktadir. 

!nsani ruhun bilici gUcUnU bu §ekilde agiklayan ~azzali bu-

nun mUcerred suretleri kabul etmek ba lo.nundan U9 manada "gU9" 

ad1m. ald1g1ni belirterek buradan alo.llar nazariyesine ge9er. 

~ U9 gU9 aeag1dald. §ekilde siralam.r: 

·~:...I~ flutlak istidat olarak gUc .• Bu bir cocugun yazi yazmagm 

. : istidad1 gibi • . Bu gU9ten hig bir §ey :f'iil haline ge9memi§tir. 
·~ -. 2~ bir §eyin vasi tas1z olarak fiile ge9mesi miimkiin degilse 

,a .~ 

buna da gUg denir. Mesela yazi yazmak i9in kalem, mi.irekkep 

ve divitin gerekli olmasi gibi. 

3t Bir §eyin aletle kuvvesini fiile gegirebilmesi bali ki 

mesela katibin yaz1 yazmaga istidad1 gibi. Bu derece, Gazza

li 'nin bildirdigine gore insan11g1n en yUksek ve en son de

recesidir. Bu derecede insan ilar..i ilham ile has1l clan gok 

~e§!i :j;~i,.j>i·l~lere sahip olu;r ••• " llf 
• ~ ... ;-Ga22~1i,bunlardan birinciye Mutlak gilc , ikinciye MUmktin gilc 

ilcUncUye Meleke dendigini soyler,.,.., ve akilla olan milnasebetlerini 

onlarin meydana geli§ini izah eder. Nazari gUciln milcerred surete 

nisbeti mutlak gUg nevinden olursa buna he:yulani akil ad1 verilir. 

Gazzali'ye gore bu maddi alo.l herkeste e§it olarak bulunur ve 

maddi akil denmesi, kendisinin §ekilsiz olan ilk maddeye ben.ietil

mesi sebebiylecir\f.f~ 
n: ••• i"Sazari gUciin nisbeti bazan mUmkUn gti9 nevindendir. Gaz-

zali bunu, heyulani akilda ikinci makullere baglanan ilk makulle

rin meydana gelmesi olarak gori.ir. Onun ilk makullerden anladigi 

§ey kendisiyle tasdikin meydana geldigi oncilllerdir. Bunlar 

1fl - Gazzali, Llizan, s.2~-29;Mearic,42'den naklen S.H.Bolay 

~.Matafizigi ile Gazzali Metafizi8inin Kars1laet1r1lmas1 s.I89 

ffl- Gazza~i, Mearic, s.42 'Den naklen S.H.Bolay, ~ ~ .s.I89 
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iktisab yoluyla kazan1lmaz. Buna da MUmkiin Alnl yahut Bilmeleke Ak1l 

ad.J. verildigini, ilk(prensibe) akla nisbetle Bilfiil Alnl da dene

bilecegini soyleyen Gazzali bunun, birinciden,zaruri bilgilerin ya-

h"'t nazari makullerin ikincilere baglanmas1 sebebiyle, daha kuvvet-

li oldugunu ileri sUrer. Nazari gUctin nisbeti bazan da meleke (Ke-

mali GUcU) nevindendir. Bu., ilk makullerden sonra kazanilmi~ makul 

suretlerin meydana gelmesidir. Buna .keni:linden sonrakine lc.yasla 

Bilkuvve Alnl denir. Nazari gUcUn nisbeti mutlak fiile olan bir 

nisbet olur ld bu da Gazzali'ye gore makul suretin ortaya ~ikmas1-

d1r.Gazzali, akl1n bu derecesinin fiilen dti§iindtigtinil ve fiilin 

dU§tindUgUnil de dil§Unebildi~ini bunun kazamlmie alnl (MUstefad) 

oldugunu, bilkuvve aklin bununla ancak fiil haline ~ikabildiginiJ 

bunlarin ayn1 zamanda, nazari akil denilen g.ilglerin mertebeleri ••• " (41:!!). 

oldugunu belirtiro 

Gazzali de dort ce§it ak1l kabul etmektedir: 

I, Heyulani veya maddi alnl (mtinfail ak1l) 

2- Bilmeleke veya mtimk:Un alc.1 

3- Bil~vve ak1l 

4- MUstefad ak1l 

~Uttin bunlar1n UstUnde ve d1~1nda bir de Faal Akil vardir. 

Gazzali kandil'i heyulani akla benzetir. Kandilin kendinde 

1~1k meydana gelmesine clan istidadi gibi, nefis de fitraten kendi

sinden alnl nurunun meydana gelmesine istidadlidir.Sonra nefis bi

raz kuvvetlenip kendisinde makullerin prensipleri has1l olunca par

lak bir cam kandil (zUcac) halini alJ.r. Daha sonra dogru dU§Unceyle 

makulleri elde edecek dereceye var1nca alc.1 bir agac olur. Qtinkil 

agacin dallari oldu~u gibi fikrin de bircok dallari vardir. Akll 

meleke derecesine ula§ip kendisinde sezgi ile makuler basil olun

ca , bu kandilin yag1 durumundad.J.r. 0 daha kuvvetleninc~ yag1 l§J.k 

vermeye ba§lar& MU§ahade edip dU3Unece.k §ekilde makuller has1l o

lunca o lamba olur (misbah). Sonra buna da makuler basil olursa 

~13• Gazzali, Me~ic, s.43 den naklen S.H.Bolay, Ari.,MetafiziSi ::..ile 

Gazzali_Metafiziginin Kar§1la§tJ.r1lmas1, s.I90 
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o takdirde nur UstUne nur olur, yani fitri aklin nuru Uzerine ka

zanilnu§ akhn nuru gelir. Sonra bu nurlar ahnd1g1 sebebe nisbet

le kazamlnus;tir. l§te bu bUyUk etez- te insa)'.l ruhlarina makulat 

nurlanni sac;an Faal Ala.l' dir. • • "~if(j 
BUtUn bunlardan anla§1ld1g1na gore Gazzali alo.l' dan insani 

nefsi anlamaktad~r. Alo.1-nefis iliekisini ~u sozleriyle a91kl1yor: 
11 ••• Prensipler kemale dogru sevk edilirler; oyle ki kemal ol

mazsa prensip, prensip olmazsa kemal olmaz. Bu sebeble , makul

ler , d:1julabilir varliklar zahir olup, varlik kazanirlar. Ni te

kim H .~a k k 'in celalinin kemali ancak fiileri ve sa.natini gos

t eren eserlerle (yaratiklar) ortaya 91kar. Bunun g:ibi Hakk'in 

emri yaratmasiyla zahir oldugu gibi , alo.l da ancak nefis'le 

zamr olur. Ne:fis ise tabiatla, tabiat ta ki.illi cisimle zShir 

olur. AYllJ:. §ekilde _bUtUn varl11klar da yalmz insanla zahir 

olur ••• " 

"••• Burada akl1n ortaya g1kmas1 ig:im nefis,zaruri §art g:ibi ka-

bul edilmi§tir ve alo.l nefisle ilahi alem arasinda vasita 

olmaktadir. Nefsin de tabiatla ortaya 91kmas1, nefsin kendini 

gosterebilmesi igin bedene ihtiyaci oldugunu anlatmak. igindir.rl!'(lf.5) 

Gazzali nefs veya ruhun beden'e yabanc1 olup, ruhun 

ilahi aleme, bedenin ise cisim ve araz olmas1ndan dolayi 

ancak ruh ile varlik kazandig1ni belirtir.Bu ytizden ruhun 

·herhangi bir mekana ihtiyaci yoktur, beden ve kalp, ruhun 

mekani degil, aksine aletidir. 0 ••• Ruhun zat1n1n bedenin 

clizlerij'le birlet;1medigini fakat. ayri da olmad1g1n1, ondan 
, VJ~.>i 

once ona hakim_ve faydal1 olup onda y~y1ld1~1n1 ••• 11/i1eri 

slirer. 

~~~ -Gazzali,Me~ric,s.45-46 1 dan naklen S.H.Eolay,Aris.Metafizi~~ 
ile Gazzali Metafiziginin Kare1laet1r1lmas1,s.I9I 

~f,5-Gazzali,Mearic, s.94'den naklen S.H.Bolay, ~ eser s.I9I 

tl6-Gazzali, er-Ris~let el-Ledlinniye,s.7'den naklen S.H.Bolay, 

ayni eser ,s.193 
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tbn'lil-Arabi Fel~efesinde Akil Kavrami 

(( \) 

!bn'ul-Arabi (ol.I240) FutUhat adl1 eserinde akil 

konusundan bahsederken, aklin fikrin efendisi oldugu hal

de, fikrin verilerini almak zorunda oldugundan bahseder. 

Duyu verilerinin topland1g1 yer olan hayAlkuvveti i9inde 

fikir kuvveti gezinir.·HayAl kuvveti ise ayn1 zamanda duyu

larin topland1g1 yer olan bir gii9tiir.Tasavvur (:musavvire) 

kuvveti duyu kuvvetine bagl1d1r. HayAl (imajinasyon) ise 

film §leridi gibi hareketlidir. HayAl::kuvvetinde duyularin 

ve tasavvurlarin verileri meydana gelir.Fikir hayAl kuvve

ti i9indeki dogru•yu yanli§ltan ay1rmakla gorevlidir.Ak1l; 

Fikir, hayAl, tasavvur ve duyu•yu ku§atan bir bilezik gibi

dir.!bn ill Arabi'nin nazar1nda ak1l hududlu bir kuvettir. 

Ni9in hududlu bir kuvvettir? 

okuyucusuna pek a91k ve se9ik anla§J.l1rl1k gostermeyen ifa

delerini oncelikle tahlil edecek olursak ; soz konusu me

tinden anla§1lacag1 iizere akil, kendi iiriinii olan tefek

ktir• e hakim oldugu halde bu Urtintin (:tefekkilrtin) ayn1 za

manda mahkumudur.Qilnkii ak1l 1 dan sad1n olan tefekkilr ken

dini meydana getiren akl 11 yonlendirebilmektE!dir.(T1pk1 

silvarinin ata hakim olmas1na ragmen, atl.n da kendi bini

cisine bazan itaat etmemesi ve onu yonlendirmesi gibi). 

Bundan anla§11l1r ki ak.11 tam manas1yla otonom degil

dir. !bn?iil-Arabi'ye gore bu onermeden sonra belli bir hA-

"' kimlik (:hakimiyet) vasf1n1 haiz olan fikr'in kendisi de . -
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acaba mutlak bir giig miidiir? Degildir : Qiinkil fikr'i yani 

tefekkilrti yonlendiren ve §ekillendiren hay~l(:imagination) 

gilcii soz konusudur. !majinasyon kuvveti, insanda 9e§itli 

fikirler arasinda bir nev'i baglant1 kurma ameliyesidir. 

Mesel~ elektrikte milsbet ve menfi kutuplan birbirine yak

la§t1r1ld1g1 zaman 91kan J.§l.kli §erareden ampul fikrine 

ancak imajinasyon yoluyla ula~1lmas1 gibi, insan aklinin 

mahstilil olan tefekkilriln ilriinil ve baglanti mekanizmas1 sa

yilan icatlar da bu yoldan meydana gelmi~ degil midir ? 

!bn ill Arabi'nin zincirleme kiyaslarda oldugu glbi, ula§
t1g1 ikinci onerme budur. 

O'nun ti9iln9il onermesi §oylece ozetlenebilir:!nsanda 

(a§agida metinde gorillecegi ilzere) imajinasyon kuvvetinin 

dayanagi tasavvur (:zihinde nesnelerin birer suret kazan

masi) kuvvetidir.Boylece tasavvur kuvveti imajinasyona ha

kim goriinmektedir. Oysa tasavvur kuvvetinin kendisi de !bn 

ill Arabi'ye gore kendi kaynagin1 te§kil eden duyu verileri

ne t~biidir, ba§ka degi§le §ayet duyular olmasaydi, duyu 

verileri de olmayacakti ve duyu verileri olmayinca zihni

mizde, nesnelerin suret 1 leri {:tasavvurlar1) meydana gel

meyecekti. 

!bn iil Arabi'nin yukarda kulland1g1m1z bir detimle boy-

le bir zincirleme kiyastaki en sonuncu onermesi budur, yani 

tasavvurlar1n, duyularin ve duyu verilerinin hiikmil alt1nda 

bulunmasidir. 

Birbiri ard1na siralanan bu onermelerden 91kan sonu

ca bakacak olursak, !bn iil Arab1 1ye gore: Ak1l, kendi ilrilnti 

olan fikrin ve fikir de kendi dayanag1 olan hayalin, hayal 

ise dayand1g1 tasavvuri1ar1n ve nihayet tasavvurlar da duyu-
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larin hiikmti altinda bulunduguna gore : Fikir, hayal, ta

savvur ve duyu verileri ve btitiin bunlari (!bn til Arabi'

nin tabiriyle) bir bilezik gibi ku§atan ak1l sayd1g1m1z 

bu sebeblerle hududludur. $imdi bu a91klamalar1n 1§1g1n

da !bn til Arabi'nin kendi sozlerini aktaracak olursuk : 

" ••• Allah insanda.f'ikr ·(:dti§tince) adi verilen bir kuvvet 

ve bunu, akil denilen ba§ka bir kuvvete hAdim (:hizmet 

edici) kilm1§t1r.Ve fikr'e olan siyadetine (:efendiligi

ne) (:tisttinltigtine) ragmen, ak1l 1 1 fikr'in verdigini alma

ta zorlam1§t1r. 

Allah, (in~andaki) fikir kuvvetini, ancak hayal kuv

veti i9inde bir mecAl (:dola§ma yeri) olarak yaratti ve 

hayal kuvvetini de, duyu kuvvetinin hasil ettigi toplay1-

c1 (:cami) bir mah.al olarak yaratt1. 

Duyu kuvveti i9in dahi, musavvire (:tasavvur) kuvve

ti adi verilen bir kuvvet yaratti: Hayal kuvvetinde ancak 

duyu'lar1n ve musavvire kuvveti'nin verdigi §ey hasil olur • 

•• Akil,(adeta, btittin idrak kuvvetlerini ku§atan) bir bile

zik t: s§.zic) olarak yarat1lm1§ olup, onda, nazari ilimler' -

den bir§ey mevcud de~ildir .~t1f 

U'i- !.Arabi, FutUhat, I/139-140; N.Keklik Felsefenin Tekniiti ,, 
s.2I4~215(frg.37) 
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!bn ill Arabi'nin vermek istedigi mesaj galiba §U 

sozlerinde gizlenmi§tir. 11 ••• Eu suretle fikre denildi ki: 

-Hayal kuvveti i9indeki b~til ile hakk (:hakikati),(bir

birinden) ayirt et ! •.• " I.I'S 

!bn ill Arabi bununla demek istiyor ki, duyularin 

ve duyu verilerinin iirtinil olan tasavvurlar1m1z arasinda 

baglantilar kurma mekanizmasi sayilan tahayyill gilcilmilz 

b.azan yanll.§1 (:bt!til) baglantilar, bazan da do~u (:hakk) 

baglantilar yapabilir. Mesela insan .daha onceden gordilgti 

ve duyulariyla alg1lad1g1 at'dan bir at tasavvuru ve daha 

once ayni §ekilde edindigi insan tasavvurundan yararlanmak 

suretiyle yarim at yarim insan tasavvuruna hayal (:tahay

ytil-imajinasyon) yoluyla ula§abilir.(Buna dair goril§ler 

Gazzali'de, Hobbes'da ve Hwne'da bulunmaktadir) "-' 

~l8"-!bn ill Arabi, Fut~at,I/I39-I40'dan naklen N.Keklik 

Felsefenin Teknigi s.2!4-215 frg.37 
U.3 __ Gazzali (I058-IIII) diyor ki :(Mihekk el Nazar.s.20'den 

naklen N.Keklik, Felsefenin !lkeleri s,I43)" ••• hayal(kuv

vetin)'de bir insan sureti(imaji) meydana gelince, onu 

ikiye ayirabilir, sonra belki de, yarim insan (sureti) ta-

savvur edebilir.Sonra da belki yarim insan suretine, bir 

yarim at suretini birle§tirip, yari insan, yari at sureti 

terkib eder. Ve belki de u9an insani ••• dahi tasavvur edebil!-

riz. 
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Yarisi at, yar1s1 insa~ ~eklindeki bir tasavvurun, (Hume'nin 

deyimiyle boyle bir canavarin) mevcud olup olmad1~1, bizi 

ilgilendirmez. Fakat onun yanli§ ( :bAtil) veya dogru ( :hakk) 

oldugu ilgilendirir. O halde dogru il,e yanli§l. (:bAtil ile 

hakk'i) hi~ fark gozetmeksizin meydana getiren tahayytil me

kanizmasindaki bu aksakl1{5~1 dlizel tecek olan iist mekanizma te.

fekktir ( :dti§tince,) 'dir. 1§te. !bn iil Arabi bunu belirtmek iize

re: " ••• Tefekkiire denildi ki b~til ile hakk'i birbirinden ayird 

et ••• "sozlerini sarfetmektedir. 

Hobbes (ol.I679) diyor ki :(Levidthan s.I34'den naklen N.Kek

lik, Felsefenin !lkeleri, s.I44)" ••• T1pk1, daha once goriilmti§ 

clan bir insan veya bir at tasavvur edildigi zaman, bu bir ba

s~t tasavvurdur. Digeri ise bile§iktir.T1pk1 bir zamanda gortil

mii§ olan bir insan ile, ba§ka bir zamanda.k.i at (tasavvurun)'

dan zihnimizde bir centaur (:ejderha) tasavvur etmemiz gibi ••• " 

Hume (ol.1776) diyor ki :(!nsan Zihni s.7I'den naklen N;·Keklik 

Felsef'enin !lkeleri, s.I44)"••• :Bis kendi tasarlamalar (:tasav

vurlar)'1m1zla bir adamin ba§i ile bir atin govdesini birle~

tirebiliriz. Fakat bu ~e§it mahlukun, herhangi bir zamanda mev

cut olmu§ olduguna inanmak elimizden gelmez ••• " 
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0 halde aklin hududlu oldugunu hemen btitiln eserlerin

de ve yaz1lar1nda a91k9a ya.hut im! yoluyla belirten !bn ill 

Arabi'nin bu ma'kul gerekgelerini gozden uzak tutamayiz. 

O'nun akil'dan duyulara kadar uzayan ve yukardaki satirlar

dan beri analitik tasvirini yapt1g1m1z bu mertebeler arasin

da ozellikle en 9ok kusurlu buldugu, tahavyiil mertebesidir. 

Bu kusuru dtizeltecek olan mertebe ise kendisine gore tefek

kilrdtir.Qtinkil onun sayesinde tahayytil'(:imajinasyon)'deki dog

ru ile yanl1§ (:hakk ile b!til) birbirinden avrilabilrnekte 

yani tefekktir sayesinde, tasavvurlar1miz ve tahayytillerimiz 

arasinda dogru (:hakk) baglantilar yapabilmekteyizo 

Yukarda gormil§tiik ki !bn ill Arabi'ye gore tefekkilriln 

kendisi. de hududlu bir gil9tilr, zaten hududlu olan aklin hu

dudlu olan bir fonksiyonudur. Acaba tefekkiir bu hududlu key

fiyeti ile hangi hududlara kadar ula§abilir ? Bu sorunun ceva

b1n1 !bn iil Arabi'nin §U ifadelerinde bulmaktayiz : 

" ••• Sonra Allah, bu akl'in igine Marifet 1ul-l!h'1 doldurdu 

ve 'akil bu konuda) fikr'e dayandi ve ••• Allah 11n, tefekkilrden 

murad ettigi §eyden g!fil oldu ve gordii ki, Allahin hakk1nda

ki bilgisi, ancak (bu. bilgiyi)' Allah 1 1n t!rifi (:ogretmesi) 

ile.olabilir •• // •• (Boylece) ak1l'lar,-marifet 1ullah konusun

da, kendi_ mtitefekkire kuvvetinden bir §ey almaga ruca edince 

marifet'ullah konusunda tek bir htikilm tizerinde birle§emedilmr. 

(: ih tilaf ettiler) . 

Bu sebeble her taife (ayri) bir yola gitti ve Allah 

hakkindaki sozler (:goril§ler) c;ogaldi •• Halbuki Allah 1 1n ken

disi teklif ettigi iman•a iftik!r eden (:dayanan) safiler •• 

fikr'i (:ttfekkiirti) kendi mertebesinde birakt1lar •• zaten, 
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. -ltO 
Allah' in zA.ti konusunda tefekkiir yasagi varid olmu§tur ••• " 

Her akilda bir Tanr1 (:Yarat1c1) fikri vard1r 1 fa-

kat akillar arasinda farkl1l1klar oldugundan dolayi, Tan ... 

r1 tasavvuru konusunda filozoflar arasinda ihtilaflar ol-

mu§tur • . 
. . 

Ak1llarTanr1•ri1n yaratl.klar1n1 dti§tinecek yerde biz- · 
.......... 

zat (Yara tan •1) (: Tanri 'yi) dti§iinmek hatasina dil§t:liler .• !bn 

ill Arabi bunu bUytik bir hata olarak goriiyor. Qtinkti: 
. .,. ), 

a - Tanri •yi tasavvura ~ali§mak dinen yasa.ktir. ('ill\~\~~ '..,fa~-') 
b - Hududlu akil O'nu zaten kavrayamaz. 

Mevlana•nin Felsefesinde Akil Kavrami 

Muhyillc!in !bn iil~Arabi gibi mistik kokenli bir TUrk dU-

§tiniirii clan Mevlana 'nin Mesnevlil adl1 al ti cil t .lik me§hur ese

rinde dikk~timizi c;eken ilk husus ozellikle dogmatik rasyona

listleri ve bu arada septikler ile materyalistleri, hatt~n 

natiiralistleri birc;ok vesilelerle elefitirmesidir. Bu tenkid

lerin ozellikle dogmatik ak1lc1lara yonel tilmii;i olmasi dikka

ti mi zi c;eken bir husustur. 

~~C :tbn'ill-Arabi, Futuliat I/I39~I40'dan naklen N.Keklik, 

F~lsefenin Tekni~1.s.2I4-2I5 1frg.37) 
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Eilindigi tizere dogmatik rasyonalizm (-ki umumiyetle buna sa

dece dogmatizm denilmek ldet olmu§tur-) aklin sonsuz gficline 

inanmak ve bilgilerimizin yegane kaynag1n1n akil oldugunu id

dia etirnektir. Mevlana i$te bu tlir bir ak1lc1l1~a daima kar§i 

~ikm1~t1r. Qtinmti ona gore dogmatik filozoflar kiyas ve istid

lllden ba§kas1n1 kabul etmedikleri gibi delil'~lz soiti dinleme

yen kimselerdir. 1~1 Fakat Mevlana'ya gore delil gostermek (:is

tidHll ) adeta 9abuk kirilan bir deynek gibidir, lQ2... 

Onun bu tlir ifadelerine bakarak kendi . felsefesinde ak1l'1 

tamamen inkar ettigi zannedilmemelidir, 9UnkU yine Mesnevi'nin 

birgok yerlerinde akl'1n vazge9ilmez bir unsur oldugunu soyle

mekte ve mesela " ••• Akli kendine amir olan kimseye ne mutlu ••• il.a 

demektedir. Yine Mevlana•ya gore akil adeta gtine~'in bize olan 

mesafesini olgmeye yarayan ve astronomide kullan1man ustul~b 

(:astrolobe) aleti gibidir ki insan bununla hakikat gtine~i'nin 

bize oJan mesafesini olgebilmektedir. lll( 

Daha once Farabi'nin el-Cem beyne re'yey el-F.akimeyn 

adl1 eserinde 112 buldugumuz bir ifade ile akll1 kimselerin 

bir araya gelme8inden te~ekktil eden ma'§er!1ak1l tek ki~inin 

aklindan tisttindtir. Mevlana i~te bu gorti§ti de herhalde Farabi' 

den almak suretiyle diyor ki :-~killar adeta l.§1kl1 kandiller 

gibidirt yirmi kandilin 1§1g1 elbette ki tek kandilin 1§1g1ndan 

daha fazla olacaktir.1~5 

1'1.f;.-mes.(!z. )4/241 (:2485)'den naklen N.Keklik,.MevH!n~i'da Meta-

for Yoluyla Felsefe, (Felsefe Arkivi sayi 26 ') s. 38 
lfLa-mes.(!z),1/211 (:2135)'den naklen N.Keklik ayni ~· s.39 

113-mes.(!z),4/312 (:3685)'den naklen N.Keklik ~ eser, s.40 

11.~fara~iit.el-Cem'beyne re'yey el-Pakimeyn(n§r.Dieterici)'den 

naklen N.Keklik, ayni eser, s.41 

115- mes.(!z).6/206 (:2613)'den naklen N.Keklik, ~ ese!~s.41 
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1-C:.: 7 

Sadreddin Konevi'nin Sistemende Ak1l Kavram1 

Xlll. Uncti as1rda Anadol uda yeti§en ve !bn iil- ~.rabi eko-

1 line mensub olan Tiirk dti§tiniirti Sadreddin Konevi 'nin , daha once 

yeti$en Gazzali ve !bn til-Arabi'den bu konularda etkilendigini 

bilmekteyiz. Qazzali 1 de ve !bn til-Arabi'de hatta. kendi akran1 

Mevl§.na'da gordtigtimtiz tizere mistik kokenli olan bu dti!;!ti!ltirler 

arasindaki Sadreddin Konvvi dahi insan akl1n1n bir QlkJ.§ nok

tas1 oldugunu fakat yine de aklin sonsuz bir kuvvet say1lama

yacag1n1 her vesile ile vurgulami§tir. 

Bilgi probleminde oteden beri QOZtilemeyen bir gti9luk 

vardir.: Silje ile obje aras1ndaki ili§kilerde bilginin kayna

g1 olarak gosterilen akil, duyular, deney ve enttiisyon'dan han

gisinin onde geldigini yani bilginin ger9ek kaynag1n1n bunlar

dan hangisi oldugunu her filozof kendine gore soylemeye qal1§

m1~t1r. Oysa dil§tintilmemi§tir ki sabit bir gozlemci olarak sli

jenin kar§1s1nda yine onun gibi sabit bir obje bulundugu hig

bir zaman soz konusu degildir. Qlinkli Herakleitos'un dedigi gibi 

" ••• Her~ey ak1yor ••• " (:Pan ta rey) , yani varlik gerek slij e ve 

gerek obje olarak devamli bir degi~me i.Qinde bulundugundan hiQ

bir '9ey "sabit" (:degi§mez) degildir. !§te bunu belirlemek Uze

redir ki Sadreddin Koneviiden §U iki fragmenti okumaktayiz: 

11 ••• Her htiktim veren kimsenin (:stijenin), her hakk1nda 

hlikUm verilen §ey (:obje) konusundaki hlikmli (:bilgisi) 

ancak htiklim verenin (:slijenin) bu htikmli s1ras1ndaki ha

li ve bir de hakkinda htiklim verilen §eyiJ~ (: objeyi) 
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idrak etmesi hasebiyledir. Bu makamin en list derecesi de, 

htikilm verenin (:stijenin) htiklim verilen (:obje). hakkinaaki 

htikmtine ( :bilgisine, tasavvuruna) tabiidir ••• l'lf 

Bu fragmente dikkat edilirse Konevi'nin fe1sefesinde 

gerek slije ve gerekse obje devamli olarak degi§tigi i9in, 

bu ikisi arasinda vaki clan ili§ki (:bilgi) dahi devaml1 ola

rak degi§mektedir. O halde bilginin kaynag1 stijenin §ahs1nda 

ister akil ister duyular, isterse deney ve sezgi olsun blittin 

bunlar bir nehir gibi akan ve degi§en kainat iginde asla de

~i~mez ve sabit bir bilginin elde edilemeyece~ini aG1k9a gHs

termektedir. 

Bu millahazalar1n ilham1 ile Sadreddin Konevi'nin bir 

§i.ipheci (:septik) oldugunu soylemek acaba caiz midir? Sadh1 

ara§t1r1c1lar1 ba§langic;ta yan1lt1c1 bir mahiyet gosteren boy ... 

le bir §tiphecilik Sadreddin Konevi'nin felsefesi ir;in soz ko

nusu elbette ki degildir. Onun §lipheden kasd1 tipk1 kendinden 

onceki Gazzali'nin (ol.1111) ve kendinden sonraki Descartes'1n 

(ol.1650) §tipheciligi gibidir. Yani §i.iphe, onun felsefesinde 

de bir ara9t1r, yoksa amar; de~il. Anla§1l1yor ki Konevi'nin 

maksad1 dogmatik bir septisizm mlmay1p, sadece akl1n,9uyular1n, 

deneyin ve sezginin gtictinli tart1§mak, daha a1,;1k1,;as1 bunlarin 

gtictinti tenkid etmek 'ten ba§kasi degildir. !§te bu bak1mdand1r 

ki Sadreddin Konevi, kendisinden dort bur;uk asir sonra yeti§e

cek olan Alman Filozofu Kant (oll804)'1n onctisli sayilabilir 

ve kritisizmi ilk defa ortaya atmi§ kabul edilebilir. 

IQ- Konevi, Nefahat ,vr.63b(b-9)'den naklen N.Keklik,Sadreddin 

Konevi 1nin Felsefesi ,s.144 
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Konevi'nin yukarida zikredilen fragmentini, daha aGik 

bir 9ekilde ifade eden ve ba~ka bir eserinde bulunan §U soz

lerin1 de zikretmekte yarar vardir. Diyor ki : 

11 ••• Herhangi bir hiikiim verenin herhangi bir hi.ikum verilen 

hakkindaki htikmi.i, ancak htiki.im verenin bu hi.ikmi.i esnasinda

ki haline ve ayrica htiki.irn verenin, hi.iki.im verdigi s1rada 

hliktim verilenin de haline tabiidir ••• u1"l., 
Bu metinden anla§1lacae1 tizere1· insan akl1 bak1m1ndan 

bir slijenin herhangi bir objeyi veya mefhumu kavramak ister

ken verdigi htiktirn (:elde ettigi bilgi) dogrudan dogruya bu 

"bilgi" s1ras1ndaki zihni yap1s1na bagl1d1r. Bu hiiklim ayni 

zamanda hakkinda hi.iki.im verilen §ey'in durumuna gore de degi~

mektedir. $U halde gerek slije ve gerekse obje, varl1k i9inde 

daima ayn1 perspektifte bulunduguna gore, hiiki.imler (:bilgiler) 

devamli surette degi!fiiklige ugrayacak ve insan bilgisi de asla 

sabit kalmayacaktir. 

Akil ve ak1lc1l1k'a kar~i olumsuz bir tav1~ tak1nan 

konevi'ye gore ~ 

" ••• Akil ve fikir rehberligi ile hakikat'lara eri1:1mek mlim-
. - - . ... .. - , 

kiln degildir ••• " l'l..Er 

!nsan akl1n1n 11muk¥"ed 11 l::t9 yani hududlu ve bag1ml1 olmasi 

dolay1s1yla : 

11 
••• Ak1l i9in miiteal zat•a eri1:1mekmtimktin degildir.Qiinkii 

nazar (yani dti§lince) sayesinde Allah'1 bilme~e 9al1~mak 

11,T ~onevi, Nusus ,vr.5a (12/15) 

1.~ K · T b 42a (9)'dan naklen N.Keklik,Sadreddin l ~- onevi, a §ira, · 

Konevi'nin Felsefesi,s.11 

l~-Konevi,al~Nefahat,47a,(6) dan naklen, N.Keklik,ayni eser,s.10 



-89-

ancak nazariyat sahibinin hayretini (:~a§k1nl1g1n1) 

artt1r1r ••• 11 ne 
Bag1rnl1 olan akil, akil i.isti.i varlik sahasina girdigi zam~n 

-acz'e dlif,'tligti taktirde- Konevi'nin deyimi ile "$eriat'a (yani 

inanca) donmekten ba§ka c;are bulamaz.13.f"· · 

11 ••• Ne§et hi.iklimleri ya irnan 191g1 veya mukai;;efe nuru saye

s in de mlimklin (diir ~ ••• 111.S(l. 

N.Keklik'in _ifadelerine gore "iman ii;;1g1" ve "mukai;;efe 

nuru" tabirleri, Konevi'nin sisterninde akl'a izafe edilen ikin-

ci derecedeki role i~arettir.Ancak bu gibi ifadelerden Konevi~ 

nin insan akl1n1 tamamen ink~r ettigi anlam1n1 da ~1karmamal1d1r. 

Aksine, insan akl1n1n gerekliligini one stiren Konevi, i;;eriat hi.i
-' 

klimlerinin ak1l sayesinde kabul edildigini ve her§eyin anahtar1-

n1n akil ve s;eriat'tan ibaret iki tane 191k (:yol gosterici) ol

dugunu s oylernektedir: 

11 ••• eeriat htiki.imleri ~n~ak ak1l ile kabul edilir, zira o, 

bu hususta kok ( :asl) I dir ••• nUZ 

" ••• (ve) her§eyin anahtari. ancak iki tane nur'dur: Aki.1 ve 

~eriat ••• 111.Jlt 

Burada akl'1n fonksiyon ve gayeleri iki ayr1 istikamette 

geli§mi§tir: Birincisi; din ve inan~lar hususunda Konevi'yi 

-t1pk1 Gazzali gibi- sonunda 11 imanc1l1k"a gottiren bir "dini 

13.9-Konevi, al?Asma,vr.67b(4-5) 1 den naklen N.Keklik,Sadreddin 

Konevi'nin ~elsefesi,s.10 

13.i-Konevi,al-Asmavr.74 b(75)a'dan naklen N.Keklik,avn1 ~,s.140 

112.-Konevi,Tab~ira vr.84b(2-6)'dan naklen N.Keklik,ayn1 ~,s.140 

113.-Konevi,al-Asma,75b'l-2)'den naklen N.Keklik,~ ~,s.11 
1i~-Konevi,al-Asma,115b(l7)'den naklen N.Keklik,ayn1 eser,s.11 
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rastyonalizm", digeri de Tanr1 1 n1n kavranmas1 ve isbat'1 ko

nusunda ~tiphecilik'e gottiren istikamet •• Ger9ekten bu ikisi 

arasinda akl'in Tanr1'y1 isbata yarayacak delilleri bulmasi 

bir taraftan dialektik bir de~er ta~1r--; diger taraftan da, 

ava.m aras1nda tefekklir imkanlar1n1n yetersizligi goz online 

al;i.narak, mlirnklin §eriat'a daha 9ok baglamak gayesine yonelik 

sayilabilir.Zaten budavranlfil gerek !slam ilahiyat ve felsefe

sinde, gerekse Hristiyan teolojisinde tamamen ayni ihtiya9 

ve zahrnetlerin neticesi olarak gortilmektedir. 

Konevi sisteminde yeteri kadar goz ontinde tutulan akil, 

ytice hakikatleri anlayamad1g1 gibi nesnelerin hakik~tlerini 

dahi anlayamaz; onun anlamaya, bilmeye ~al1~t1g1 §ey, nesne

lerin hassa ve araz'lar1d1r. 

!.Kant ta t1pk1 S.Konevi gibi numenleri (:~eyin kendisi, 

Ding an sich, hakaik el e1ya'y1) bilemeyecegirnizi, ancak feno

rnenleri (:gorlinli9ler,.Erscheinung,zevahir el-e§ya'y1) bilebile

cegirnizi belirtmi9tir.Numenler ozti geregi bilinemez, biz nesne

lerin ancak bize gore olu§lar1n1 yani gortinti§lerini bilebiliriz, 

ve gortinti9lerin arkas1nda dogal olarak bir9eyin bulundugunu 

tasarla~iz, i§te bu tasarlad1~1rn1z §ey numen'dir. 

Konevi'ye gore hikrnet, yani felsefenin dayanagi clan akil, 

ne ihmal edilebilir ve ne de akla gereginden fazla onern verile

bil ir. Akla ancak yeteri ve degeri kadar onem verrnelidir.Akla 

sonsuz bir kudret vererek, akil sayesinde ger9eklere ula~abi

lecegimizi sanmak dogru degildir. 
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S 0 N U C 

Dogru Bilgi !9in Care Nedir ? 

Uc boltim halinde ylirlittilen ve gerek duvular gerekse akil 

konusunda tenkitler ihtiva eden boy~e bir ara~t1rman1n ula§aca

gi sonu~ acaba ne olabilir ? Akl1n yine akil taraf1ndan tenkidi 
\ 

elbette ki bir 9oztim olamaz c;tinkti zaten tenkit edilmi§l ve hudut-

lu oldu~u (-filozoflardan aktar1lan metinlere _istinaden-) belir-

lenmi§l olan insan akl1'n::'..n, yine akl1 tenkid etme c;abas1, sade

ce Alrr.an fil ozofu Kant ( ol .1804)' in §ahs 1nda maznr gortil ebil .ecek-- . 

tir. Fakat ara§t1r1c1 olarak, biz nasil bir 9oztim getirebiliriz ? 

noeru bilgi'nin hAs1l olabilmesi i~in c;are nedir? 

!§te §imdi de bu konuda duraca~iz. Bilginin te~ekkultinde 

~-~_j_e ile obje 1nin her an ve her mek§.n icinde devarnli de.!?:i§ik

li~ i9inde olmas1; ayrica duyular ile ak1l'1n hududlu olmas1 kar

§l.Sl.nda, septik bir tav1r takinmak caiz midir ? Boyle bir septi

sizm, hem Gazzali (ol.1111), hem de Descartes (ol.1650) i~in ama~ 

degil, sadece ara9 olarak soz konusuydu. Nitekirn Gazzali, el-Mun

kiz adli eserinde (terc.s.4-5), insanda bir yandan duyusal bil~i-

1 er ve diger yandan da fi tri :.ll>il.gil!:e:;- (-ki onlara zaruriyat ad1-

n1 verjyor-) bulundugunu soyledikten sonra, duyu bilgilerininya

n1lt1c1 oldugunu ve zaruriy§.t•1n daha "dogru bilgi" saglad1g1na 

i§aret ediyor. Ne var ki Gazzali'nin ak1l'dan dogan bu ti.ir bilgi

lere kar~1 da, ~liphesi vard1r. Qlinkli duyular1 tenkid eden akil-' 

in da UstUnde, bir kuvvet bulunacag1n1 soyler. 

$imdi bu §liphe'den, boyle bir septisizm'den kurtulu~ ~aresi 
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nedir? Kurtulu~ i;aresi i9in, acaba sli;ie ile obje'~ ittiha.di 

ta~avvur ve teklif edilemez mi ? Mesela bilen ile bilinen ~a-

yet tek varlik haline gelse (-ki buna ittih~d teorisi denilir-) 

dogru bilgi'ye ula§m1J? say1l1r rn1y1z? Gazzali ve baz1 rntisli.iman 

mistiklerine gore, say1l1r1z. Tipki Clineyd-i Baf;dadi (ol.874) 

ile Hallac-1 Mansur (ol.~22)'nin ittih~d nazariyesi _gibi, sUje 

ile obje 'nin ittihAdi (: tek va.rl1k haline gelrnesi ), dofTru lli-

gi ic;in bir on ~art olarak kabul edilebilir. Fakat epistemeloji-' 

nin hikmet-i vticudu bu sefer ortadan kalkmaktadir. Qtinki..i. bi1gi 

(:episteme) icin bir bilen (:silje) ve bir de bilinen (obje) ia
z1md1r. Ni tekim Turk f.ilozofu Sadreddin Konevi ( ol .12 74) diyor ki: 

" ••• bilgi'nin basil olabilmesi ve 0 veyin tam manas1yla 

bilinebilmesi ic;in, bilen'in bilinen ile ittihld'1 (~bir 

olmasi) gereklidir. Bu ittihad ise, bilen'i bilinen'den 

.. .. .. " 135 ayiran §eylerin ortadan kalkmas1yla mumkundur •• , 

Daha onceleriyse Gazzali ( ol.1111 )'nin de buna temel te§

• kil eden ifadeleri yok degildir. Mesela diyor ki 
II 1t .• fl· ( ·Af • l '\ ••• _'irI er : s u 1 er 1, gerc;eklik sema~ina 91kt1ktan son-

ra, ••• ak1l'lar1 z~il olmu~, ••• kendileri de dlhil (olmak 

tizere), Allah' tan ba§ka hi~ bir §eyi hat1rl~maga gU9leri 

kalmami§, her$eyi unutmu§lar, ••• oyle sarho~ oimu§lardir ki 

ak1l'lar1n1n .otoritesi (ve) htikmti a~ag1ya dti§mti~ de baz1la

r1 :-Enel-Hakk (:Ben Tanr1y1m) demii;i, baz1lar1 da, Slibha.ni 

m~~~•zama ~ani (:Kendimi tesbih ederim, ~an1m ne kadar da 

135- Konevi, Nefehat,2vr.l8a'dan naklen N.Xeklik, Konevi 
Felsefesi,s.148 ve N.Keklik,Felsefenin Tekni~i,s.32 
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yticedir) demi~, di~eri rnA ; fi cUbbeti siv'Alla~ (Cilbbemin 

iGinde Allah'tan ba!iJkasi yoktur) demi~(tir). ~$1.klari!l 

( : s.1lfilerin) sekr (: sarh o~luk) halleri gid ip te •.• akil 

htikmtine dondlikleri zaman, bunun hakiki ittihAa (f\llah i~e 

bir olma) olmad1~1n1 fakat ittih~d'a benzedi~itii anlarlar. 

Bµ 1 bir a;;1k'1n \:sflfi'nin) , as1r1 sevgi halinde soyledi-

~i QU soze benzer: 

Ben, sevdigim, sevdigim ·de ben; 

Biz, bir bedene girmi§ iki rilhuz. 

(Ctinkli) insan, birdenbire bir ayna ile kar~1la~1r, ken-

dini aynada gortir fakat ayna'nin farkinda. olmaz ise, ayna-

da gordtigli gorlintliyti, aynaya biti~ik sanabilir. ~ii;-;e i9in-

de §arabi goren kimse, ~arap renginin, 'i§enin kendi ren

gi oldugunu zanneder ••• Ama bu h~l, galebe 9al1nca, h~l sa

hibine izafetle fenl ad1n1 alir.Hattl feni'lil-fen~ f :flni 

olmakl1g1n f~niligi) denilir. Qlinkli adam, hem kendinden 

ge9mii;-; hem de kendinden gei;mekten e;ec;mii;itir. Zira o halde 

olan kirnse, kendini bilmedigi gibi, kendini bilrnedi~ini de 

bilmez ••• -/- ••• Bu h§.le dalan kimseye izlfetle,mecaz diliy

le i ttihld ( ve) hakikat diliyle de tevh1d denilir. ~. 11 13? 

Ag 1k~a gorill Uy or ki do&ru bilgi ( -ki buna hakk 'ul-yakin '. 

adi. verilir-) birinci kadernede ilm' til-yakin (: otori teye dayanan 

bl1gi) ve ikinci kademe ayn' i.U-yakin ( :bizzat idrak etrnek) '<'Ian 

has1l olrnak~adir~ 

'3r-Gazzali, Mi§kat el-Envar 29-3l'den nak1en N. Keklik, Felse-
' 

fenin Teknigi,s.183-184 
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Acaba boyle bir telakki'Ae tenkit'ten vlreste tutulamaz 

mi ? ElbetteL ki her ~ey ic;in bir de1il ·ve isbat aran1rsa, o 

zaman da her delil ic;in ba~ka bir delil ar.amak gerekir ki, bu 

da sonsuza kadar uzar gider, ve kis1r dongli haline gelir. ,... , 

Sonug oiarak anla§1l1yor ki dogru bil~i'ye bizi ula~t1-

rabilecek clan, hie; degilse bir <;aremiz m~vcuttur ki o da, 

hakk'Ul yakin mertebesini te§kil eden ittihad nazariyesidir. 
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