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Önsöz 

Farabi ismi ülkemizde meşhur olduğu kadar ne yazık ki 
üzerinde tüm yönleriyle ele alınamayan ilim adamlarındandır. 
Bunun temel nedeni belki de İbn Sina adının ülkemizde ön planda 
tutulmasıdır. Belki de felsefe terimlerinin tabiatıyla orijinalinin 
ağır oluşundan kaynaklanmış da olabilir. Yüzün üzerinde 
eserinden bahsedilmesine rağmen ancak yarısına yakını bugün 
elimizdedir. Farabi’nin mevcut eserlerinden çevirisi yapılanlar da 
derli toplu bir halde yayınlanmamış ve dağınık bir durumda 
bulunmaktadır. Bir külliyatının bulunmaması ilim dünyası için bir 
nakisa olabilir. Yine de Farabi ile ve onun eserleri ile ilgilenen 
ilim adamlarının son yıllarda arttığını, hakkında yayınlanan 
eserlerinin sayısının artmasından anlamaktayız. 

İşte bu çalışmamızda Farabi ile ilgili bu eksikliği gidermek 
amacıyla ilk adımı atmış bulunmaktayız. Burada kısaca hayatını 
verdikten sonra çoğu Türkçeye çevrilmiş eserlerinden 
bahsedeceğiz. İleriki çalışmalarımızda da onun Türkiye’de 
yayınlanmamış eserlerini varsa orijinalinden, yoksa Türkçe 
dışındaki çevirilerden ele alarak neşretmeye çalışacağız. Diğer 
yandan bu çalışmamızın sonuna Farabi’ni K. Musika el-Kebir adlı 
eserinin de tıpkı neşrini ekliyoruz. 

Farabi’nin İslam dünyasının ilk filozofu olarak tanınması ve 
Avrupa’da eserlerinin yıllar önce çalışma konusu yapılması bizi, 
onun eserlerinin bir envanterini çıkarmaya sevk etmiştir. Biz de 
bu maksatla işe, onun eserlerinden Türkçeye çevrilmiş olanları 
araştırmak ile başlamayı uygun gördük. İkinci aşamada ona ait 
olup da yazma halinde bulunan eserlerine intikal etmeyi 
planlamaktayız. Üçüncü olarak temennimiz kayıp olduğu 
düşünülen eserlerini bulup ortaya çıkarmak veya mevsukiyeti 

Farabi’ye ait oluşunda ihtilaf olan eserleri ortaya koymak ve son 
olarak da mümkün olursa Farabi’nin bir külliyatını 
oluşturabilmektir. 

 

Prof. Dr. Abdullah Kızılcık 

İstanbul - Nisan 2017  
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Hayatı 

İslam’ın altın çağının Muallim-i Sânîsi olarak tanınan 
Farâbî’nin tam adı Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed’dir.  
Büyük bir İslam düşünürü, Türk bilge ve filozofu olan Farabi, 871 
yılında bugünkü Kazakistan’ın güneyinde yer alan Otrar kenti 
yakınlarında dünyaya gelmiştir. Buhara, Semerkant, Merv ve 
Belh üzerinden geçerek o gün İslam âleminin siyasi, idari ve 
kültürel başkenti olan Bağdat’a kadar gitmiştir. Eserlerinin büyük 
bir bölümünü 20 yıl kadar kaldığı Bağdat’ta kaleme almıştır. 
Bilahare Halep’e giden Fârabî, Hamdânî Emiri Seyfüddevle’nin 
daveti ile 942 yılında gittiği Halep’te büyük itibar görmüş ve 
ömrünün son yıllarında gittiği Şam’da seksen yaşlarında 950 
senesinde vefat etmiştir. 

İlahiyattan metafiziğe, felsefeden mantığa, ahlaktan siyasete, 
fizikten astronomiye ve psikolojiden musikiye kadar birçok 
alanda eserler telif etmiştir. Felsefeyi 908 yılında Bağdat’a gelen 
Yuhanna b. Haylan’dan öğrendiği rivayet edilen Farabi, 
Antakya’dan Bağdat’a kadar yayılan İskenderiye felsefe 
ekolünden sayılır. Farabi mevcut İslami ilimleri yeni bakış açısı 
ile değerlendirmiş ve batı felsefesine yeni anlamlar 
kazandırmıştır. Neticede o, metafizikte Aristo’yu, siyaset 
felsefesinde Eflatunu takip etmiştir. Bu arada felsefeyi İslam 
kültürü içerinde alırken Aristo ve Eflatundan ayrıldığı noktalar 
olmuştur. Nitekim Batı ile doğu arasında dini ve kültürel doku 
farklılığı bulunmaktadır. 

Eserleri 
Farabi’nin eserlerinin tamamını Arapça olarak kaleme alındığı 

bilinmektedir. Bu arada eserlerinin Türkçe başta olmak üzere, 

Latince, İbranice, Farsça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 
Almanca, İspanyolca ve Rusça çevirileri mevcuttur.   

Bütün ilimlerle meşgul olmasına rağmen Farabi, felsefe, 
metafizik, ahlak ve siyasetle daha fazla ilgilenmiş ve irili ufaklı 
100 kadar eser telif etmiştir. Bu eserlerden Türkçe çevirileri 
yapılanları şunlardır: 

1- K. el-burhan (delil) 

Bilgileri metodolojik açıdan ele alan bu eserinde Farabi, 
ilimlerin ortak olan ve ayrılan yönlerini açıklamaktadır.  

Kitab el-Burhan adıyla Ömer Türker ve Ömer Mahi Alper 
tarafından tercüme edilen eser İstanbul’da 2008 yılında 
neşredilmiştir.  

2-Cem beyne re’yey el-hakîmeyn: (Eflatun ve Aristotales’in 
düşüncelerini birleştirme) 

Eflatun ve Aristo’nun farklı düşündükleri meseleler, farklı 
açıdan ele alınarak birleşme noktaları olarak tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  

Felsefeye dair kaleme alınan eserin ‘Eflatun ve Ariatotales’in 
Görüşlerinin Uzlaştırılması’ adıyla çevirisi Mahmut Kaya 
tarafından yapılmıştır (Felsefe Arkivi, c. 24, s. 221-224, İstanbul 
2003). 

3-ed-Devâ’al-Kalbiyye (Kalbin ilacı) 

Ed-Devâ’al-felsefiyye ve tecrîdü’d-devâ’al-kalbiyye adıyla da 
anılan eser, Felsefeye ait meselelerden oluşmaktadır. 

Eser, Hilmi Ziya Ülken ve Kıvamuddin Burslan tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir (Farabi, s. 115-127, İstanbul 1940). 
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4 -el-Elfaz el-Mustamele fi’l mantık (Mantık ilminde 
kullanılan lafızlar) 

Dil-düşünce ilişkisi üzerinde duran eser, mantık alanında 
konular da ihtiva etmektedir. 

‘Mantıkta Kullanılan Lafızlar’ adıyla Sadık Türker çevirisi ile 
yayınlanan eser Litera Yayınevi tarafından neşredilmiştir 
(İstanbul 2002). 

5-Felsefetu Aristotales (Aristo felsefesi) 

Aristo felsefesinin değerlendirilmesinden bahsetmektedir. 

Hüseyin Atay tarafından tercümesi yapılan eser, ‘Farabi’nin 
Üç eseri’ içerisinde yayınlanmış olup Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi tarafından neşredilmiştir (s. 78-167, Ankara 
1974). 

6- Felsefetu Eflatun (Eflatun felsefesi) 

Eserde Eflatun felsefesi hakkında bilgiler yer almaktadır. 

‘Farabi’nin Üç eseri’ adıyla Hüseyin Atay tarafından 
tercümesi yapılan eser, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
tarafından neşredilmiştir (s. 65-84, Ankara 1974). 

7. el-Fusul el-hamse (beş bölüm) 

‘Füsulun teştemilu ala cemi uma yeztarru ila ma’rifetihi men 
erade’ş-şurûa fi sınanati’l-mantık’ veya ‘Fusulün yuhtacu ileyha 
fi sına’ati’l-mantık’ adları ile de tanınmaktadır.  

Mantık ilmine başlayan kişinin bu ilme dair öğrenmesi temel 
bilgileri ihtiva eden eser, M. Türker Küyel tarafından çevrilmiş 
olup Atatürk Kültür Merkezi tarafından neşredilmiştir (Ankara 
1958) 

8- Fusûlu’l-medenî (medeniyet bahisleri) 

‘Fusulun münteze’a’ olarak da tanınan eser, siyaset felsefesine 
dair olup siyaset, ahlak ve metafizik konularını ele alır. 

‘Siyaset Felsefesine Dair görüşler’ adıyla Prof. Dr. Hanifi 
Özcan tarafından çevirisi yapılan eser İFAV Yayınları tarafından 
neşredilmiştir (2. Baskı, İstanbul 2014). 

9-K. el-Fusûs fi’l-hikme (temel konular) 

Temel felsefe konularını ele alan eser, ‘Farabi’nin İlk yapıtı’ 
adıyla On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
tarafından neşredilmiştir (Samsun, 2003). 

10- K. El-hurûf (harfler kitabı) 

Ma ba’de’t-tabî’a olarak da bilinen eser, dil felsefesine, dil ve 
mantık ilişkisine ve metafiziğe dair temel düşüncelerini edatlar ve 
kelimeler üzerinden ele almıştır. Az da olsa siyaset felsefesinden 
bahsetmektedir. 

‘Harfler Kitabı’ adıyla Ömer Türker tarafından çevirisi 
yapılmıştır. (Litera Yayıncılık, İstanbul, 2015)  

11- İhsâu’l-ulûm (ilimlerin sayımı), 

Dilbilimi, mantık, matematik, fizik, metafizik ve sosyo-politik 
bilimler olarak ilimlerin şemasından bahsetmek suretiyle 
ilimlerin sınıflandırılmasından ve derecelerinden bahsetmektedir.  
Ayrıca eseinde Farabi, fıkıh ve kelam konusuna da 
değinmektedir. 

 ‘İhsâu’l-ulum’ adıyla Ahmet Ateş tarafından tercüme edilen 
eser Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
neşredilmiştir. (Ankara 1986). 

12-K.el-ibare fi’l-mantık, (mantık ile ilgili bazı ibareler) 
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Talikat fi Bari Erminyas olarak da bilinen eser, ‘Farabi’nin 
Bazı Mantık Eserleri’ adıyla Mübahat Türker tarafından tercüme 
edilmiş olup Atatürk Kültür Merkezi tarafından neşredilmiştir 
(Ankara 1990). 

13-K. el-İhya er-Ruhaniyye ve’l-Esrar et-Tabiiyye fi 
dakaiku’l-hendesiyye,  

Müspet ilimlere dair kaleme alınan eser. ‘Teknik Geometri’ 
adıyla Mehmet Bayrakdar tarafından çevirisi yapılmış olup 
Kültür Bakanlığı tarafından neşredilmiştir (Ankara 1989). 

14-İsagoci 

Aristonun Kategoriler kitabına giriş mahiyetinde yazılan 
eseridir. 

Refikel-Acem tarafından ‘el-Mantık inde’l-Farabi’ adıyla 
neşredilmiştir (Beyrut 1985). 

15-İsbâtu’l-mufârakât (farklılıkları ispat) 

Aklın ispatını konu alan bir risaleden ibarettir. 

Eser, Hilmi Ziya Ülken ve Kıvamuddin Burslan tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir (Farabi, s. 99-108, İstanbul 1940).  

16- K. el-Kıyas es-Sagîr (ufak kıyas) 

 Mübahat Türker tarafından çevirisi yapılan eser, Dil veTarih, 
Coğrafya Dergisinde yayınlanmıştır (v. 15, s.179-286, Ankara 
1958).  

17-K. Ma’kûlât (makul olanlar) 

K. Katagurya olarak da tanınan eser, Nihat Keklik tarafından 
doktora çalışması olarak neşredilmiştir (İstanbul 1958). 

18-Meâni’l-‘akl (aklın manaları) 

Farabi bu eserinde akıl teriminin anlamından ve akıl yürüterek 
bilginin nasıl meydana geldiği ve tür aşamalardan geçtiği 
anlatılmaktadır. 

Eser, Hilmi Ziya Ülken ve Kıvamüddin Burslan tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir (Farabi, İstanbul 1940). 

19-Mebadi’ül-felsefe el-kadîme (eski felsefenin ilkeleri) 

Mehmet Dağ’ın çevirisini yaptığı ve Temel felsefe esaslarını 
ele alan eser, ‘Farabi’nin İlk yapıtı’ adıyla On dokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi tarafından neşredilmiştir 
(Samsun, 2003). 

20- el-Medînetü’l-Fâdıla (erdemli şehir veya toplum/ideal 
devlet) 

Ahlaklı ve mutlu şehir yani Medine toplumu ile cahiliye 
toplumu gibi gayr-i ahlaki ve mutsuz şehirleri tanımlayıp ideal 
siyasi sistem ile ilgili açıklamalarda bulunduğu en önemli 
eserlerinden birisidir.  

‘İdeal Devlet’ adıyla Prof. Dr. Ahmet Arslan tarafından 
açıklamalı çevirisi yapılan eser, Divan Kitabevi tarafından 
neşredilmiştir (Ankara 2015). 

21-el-Mesâil el-Felsefiyye ve’l-ecvibe anha (felsefi sorular ve 
cevapları) 

Felsefe ve mantık alanında sorulan 43 soruya verilen cevaptan 
oluşmaktadır.  

Eser, Hilmi  Ziya Ülken ve Kıvamuddin Burslan tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir (Farabi, s. 42-57, İstanbul 1940). 

22- K.el-mille (Din üstüne) 
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Dini ilimlerden özellikle fıkıh ve kelam konularını 
içermektedir. Özellikle dinden, dini liderden bahisle fıkıh ve 
kelamın felsefe ile irtibatını ele alır. 

Eserin, Divan-Disiplinler arası Çalışmalar Dergisi’nde, 
(İstanbul, 2002/I)  Fatih Toktaş tarafından takdim ve çevirisi 
yapılmıştır. Yaşar Aydınlı da ‘Din üstüne’  adıyla çevirdiği eser 
Arasta Yayınevi tarafından Türkçeye çevrilmiştir (İstanbul 2014). 

Kitabu’l-mille ve nusûsun uhra adıyla Muhsin Mehdi 
tarafından Arapça tahkik edilen eser Dar el-Maşrık tarafından da 
ayrıca neşredilmiştir (Beyrut’ta 1968). 

23- en-Nüket fi ma yasihhu aleyhe’l-kavlu bi ahkam en-nücûm 

‘Tezâkir fi ma yasihhu ve ma la yesihhu min ahkâmi’n-nücûm 
ve faziletü’l-ulûm ve’s-sınâât’ adıyla da bilinen eser, astronomi 
ile ilgili bilgiler ihtiva etmektedir.  

Eser, Hilmi Ziya Ülken ve Kıvamuddin Burslan tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir (Farabi, s. 58-73, İstanbul 1940). 

24-Risale fi halâ’ (boşluğa, fezaya dair bir Risale) 

Bilim tarihi ilgili olan eser, ‘Halâ (vacuum) üzerine Makalesi’ 
adıyla neşredilmiştir.  

Arapça metnini ve çevirisini Türkçemize kazandıran Prof. Dr. 
Necati Lugal ile Prof. Dr. Aydın Sayılı tarafından Arapça metni 
ve tercümesi hazırlanan makalesi Türk Tarih Kurumu tarafından 
neşredilmiştir (2. Baskı, Ankara 1985) 

25-Risale fi ma yenbagî an yukaddem kable ta’llumi’l-felsefe 
(felsefe öğreniminden önce bilinmesi gerekenlere dair risale) 

Yedi felsefe ekolü tanıtıldıktan sonra Aristo’nun eserlerinin 
tasnifi yer almaktadır. Farabi’nin bir çeşit felsefe okumadan önce 
klavuz olması için kaleme aldığı bir eseridir. 

Eseri Mahmut Kaya ‘Felsefe öğreniminden önce bilinmesi 
gerekenler’ adıyla Türkçe’ye tercüme etmiştir (Felsefe Arkivi, 
sayı 26, sayfa 185-192, İstanbul 1987). 

26- Risale li Eflatun fi’r-red ala men kale inne’l-İnsan telaşa 
ve fena bade’l-mevt (Ölümden sonra insanın olacağını iddia 
edenlere reddiye).          

‘Farabi’ye Atfedilen Küçük bir Eser’ adıyla Mübahat Türker 
tarafından Türkçemize kazandırılan eser, Atatürk Merkezi 
Tarafından neşredilmiştir (Ankara 1989). 

27-Risale zi nuni’l-kebir (nun-i kebir risalesi) 

Er-Risale zi nuniyye diye de bilinen eser, Hilmi  Ziya Ülken 
ve Kıvamuddin Burslan tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir 
(Farabi, s. 108-114, İstanbul 1940). 

28- es-Siyâsetü’l-Medeniyye (medenî siyaset), 

Farabi’nin siyaset ve felsefeye dair görüşlerini ortaya koyduğu 
en önemli eserlerinden sayılan kitap, Mebâdiu’l-mevcudat olarak 
ta zikredilmektedir. Bu eserinde Farabi mutlu ve mutsuz kentlerin 
özelliklerinden bahsetmektedir. 

Es-Siyase el-Medeniyye adıyla Mehmet Aydın, Abdulkadir 
Şener, M. Rami Ayas tarafından Türkçeye çevrilen eser, Kültür 
Bakanlığı tarafından neşredilmiştir (Ankara 1980).  

29-K.el-l-Siyase el-Mevcudat (varlığın siyaseti veya varlığın 
siyaset ilkeleri) 
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Siyaset bilimine dair olan eser, Mebadiu’l-mevcudat diye de 
bilinir. Eserin, Fevzi Neccar tarafından Arapça tahkiki yapılmış 
olup Dar el-Maşrık tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1993). 

30- Şerâi’u’l-Yakin fi’l-mantık (mantıkla ilgili temel konular) 

Mübahat Türker Küyel tarafından çevirisi yapılan eser, 
Atatürk Kültür Merkezi tarafından neşredilmiştir (Ankara 1990). 

Farabi’nin Şerâi’u’l-Yakinu adıyla Mühahat Türker’in 
Türkçemize kazandırdığı eser, Atatürk Kültür Merkezi tarafından 
neşredilmiştir (Ankara 1990). 

31- Ta’likât (Notlar)  

‘Talikat ala Kitab el-makulat’ adıyla da tanınan eser, İslam 
felsefesine dair kaleme alınmıştır. Felsefe proplemleri ile ilgili, 
101 kısa nottan oluşmaktadır. 

Eser, Hilmi Ziya Ülken ve Kıvamuddin Burslan tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir (Farabi, s. 73-99, İstanbul 1940). 

32-et-Tavtie fi’l-mantık (Mantık Bilimine 
Giriş/Hazırlık/Başlangıç) 

Eser, mantık kavramlarını ele alıp mantık bilimi ile dil bilimi 
arasındaki ilişkisini ortaya koymaktadır. 

‘Farabi’nin Bazı Mantık Eserleri’ adıyla Mübahat Türker 
Üyel tarafından çevirisi yapılan eser, Atatürk Kültür Merkezi 
tarafından neşredilmiştir (Ankara 1990). Mübahat Türker eserinin 
içerisinde Farabi’nin Kitab Kıyas es-sağir adlı eserinin de 
neşretmiştir. 

33- Tahsîlu’s-saâde (Mutluluğun Elde Edilmesi),  

Bazı kaynaklarda ‘Neylü’s-saade’ olarak ta geçen eser, 
Mutluluğun elde edilmesine dair görüşlerinin yer aldığı eserinde 

Farabi siyasi, ahlaki ve içtimai konulara değinerek siyaset 
felsefesi ile ilgili konuları ele almaktadır. 

Mutluluğun Kazanılması-Tahsilü’s-seâde adıyla Prof. Dr. 
Ahmet Arslan tarafından çevirisi yapılan eser, Divan Kitabevi 
tarafından  neşredilmiştir (İstanbul 2012). 

34- Telhis nevâmis-u Eflatun (Eflatun Kanunlarının Özeti) 

‘Eflatun Kanunlarının Özeti’ adıyla Fahrettin Olguner’in 
hazırladığı Eser Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
neşredilmiştir (Ankara 1985). 

35- et-Tenbîh alâ sebîlu’s-saâde (Mutluluğu Elde Edilme 
Yolları) 

‘et-Tenbîh ala Sahabi’-saade’ adıyla geçen eser, İslam 
felsefesine, mantığa, siyaset ve ahlaka dair kaleme alınmış olup 
mutlu olmanın yollarını göstererek mutluluğun değerinden iyi ve 
erdemli olmanın şartlarından bahsetmektedir. Böylece mutluluğa 
giden yolun mantık bilgisine vakıf olmakla elde edildiği ifade 
edilmektedir. 

‘Mutluluk yoluna yöneltme’ adıyla Prof. Dr. Hanifi Özcan 
tarafından çevirisi yapılan eser, İFAV Yayınları tarafından 
neşredilmiştir (2. bs. İstanbul 2014) 

Eser,  Litera Yayıncılık tarafından neşredilmiştir (İstanbul 
2008). 

36-Uyûnu’l-mesâil (fi’l-felsefe) 

Felsefe temel meseleleri ele alan bu eser, ‘Felsefe’nin temel 
meseleleri’ adıyla Mahmut Kaya tarafından Türkçe’ye 
çevrilmiştir (Felsefe Arkivi, sy. 25, s.203-212, İstanbul 1984).  

37- Uyûnu’l-mesâil (fi’l-Mantık) 
14 

13 



 

 

Mehmet Dağ tarafından çevirisi yapılan ve Temel mantık 
konularını ele alan eser, ‘Farabi’nin İlk yapıtı’ adıyla On Dokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde neşredilmiştir 
(Samsun, 2003). 

38- K. el- Vâhid ve’l-Vahde 

İslam felsefesine dair kaleme alınan eser, Muhsin Mehdi 
tarafından tahkik edilmiştir.  

39-Vücud sına’ati’l-kimya 

‘Farâbi’nin simya sanatının lüzumu hakkındaki risalesi’ 
adıyla Aydın Sayılı tarafından tercüme edilmiştir (TTK Belletten, 
15/57 s. 65-79, Ankara 1951).                                                                                                                                                                                                                                                          

Neticede Farabi’nin yüz kadar eserleri arasında çoğu Türkçeye 
çevrilen ve önde gelen eserleri yukarıda alfabetik olarak 
sıralanmıştır. Elbette İslam Felsefesinin kurucu filozofu olan 
Fârâbî, İslam dünyasını olduğu kadar Batı dünyasını da 
etkilemiştir. Nitekim eserlerinden dokuz tanesi Latinceye yirmi 
yedi tanesi de İbraniceye çevrilmiştir.                    

40- K.el-Musikâ el-Kebîr’i (Büyük Musiki Kitabı),  

Musiki icrasını yansıtan teorileri sistematik bir şekilde ele alan 
K. el-Musika el-Kebir, müziğin felsefe ile olan ilgisini, 
makamların tarifi, türleri ve sınıflandırılması ile birlikte 
enstrümanların ortaya çıkışı ve sesler ile ilgili bilgiler yer 
almaktadır. 

Eseri ikisi Türkiye kütüphaneleri (Süleymaniye Kütüphanesi- 
Rağıp Paşa demirbaş no: 676; Köprülü Fazıl Ahmed Paşa 
demibaş no: 953) , dördü de dünya kütüphaneleri olmak üzere 6 
nüshasından bahsedilmektedir. Eser, Abdülmelik Hasebe ve 
Mahmud Ahmed el-Hıfni tarafından Leiden’da neşredilmiş, 

ayrıca Fransızca tercümesi yapılmıştır. Fuad Sezgin eseri 
Frankfurt’ta Şarkiyat Enstitüsü adına 1998 yılında neşretmiştir. 
Eser Gattas Abdülmelik Haşabe’nin tahkiki ile Kahire’de Daru’l-
Kütübi’l-Arabi tarafından neşredilmiştir. 
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Life and Works of Farabi’s And the faximile of his 
Work ‘K. el-Musika el-Kebir  

Al-Farabi is a scholar who is unfortunately not able to deal 
with all his works, as he is famous in our country. The main 
reason for this is perhaps the fact that the name of Ibn Sina is 
kept on the front of him in our country. Perhaps the 
philosophical terms may be naturally heavier the others. 
Despite mentioning his work on the face, however, it is near to 
his half of his works today. On the other hand Farabi's current 
works that are scattered are not published in a cumulative 
manner. May be the absence of a corpus may be more useful 
for the world of science. But, we understand from the works 
that are published about the name of Farabi, ıt increases the 
name of scientists who are interested in their works in recent 
years. 

The symbol personage of the Turk’s world, Muhammed 
b. Muhammed Al-farabi is konwn as second teacher (Muallim-
i sani) in phslosopy after Aristotle. The great Turkish 
philospher Farabi, has many works from teology to 
metaphysics, from ontolojy to logic, from ethics to political 
philosophy, from physics to astronomy, from psychology to 
musical theory. 

In this work, I deal with the works of him, especialy 
published in Turkey. After this, we plan to study his works that 
is not published, and then want to collect the works of him as 
corpus. 
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