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Mukaddime 

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, 

Peygamberlerin Efendisi Hz. Muhammed’e salât-u selam 

olsun. Yardımı ve başarıyı hep Allah’tan biliriz; Çünkü O, 

her şeye kâdirdir. 

İslam felsefesinin kurucusu, Büyük Türk Filozofu 

Ebu Nasr el-Farabi’nin (m. 870-950) felsefe, mantık 

alanındaki önemi malumdur. Nitekim UNESCO “2020 yılını 

Farabi Yılı” ilan etmiştir. Zira Farabi, Carl Brockelmann’ın 

ifade ettiği gibi (bk. c. 1/s. 441) kaleme aldığı yüz civarında 

eseri ile verimli bir bilim insanıdır. Hayatının büyük bir 

bölümünü farklı alanlarda kitap ve risale telifine vakfetmiştir. 

Ancak birçok alanda kitap telif etmiş olmasına rağmen 

felsefe ve mantık alanında parlamıştır. Hatta mantıkla ilgili 

çalışmalarından dolayı kendisine Aristo’dan sonra ikinci 

muallim anlamına gelen “Muallim-i Sânî” unvanı 

verilmiştir. Bilinen tüm eserlerini yaşadığı asrın ilim dili olan 

Arapça olarak kaleme alan Farabi’nin eserlerinin büyük bir 

kısmı Türkçe, Farsça, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Rusça, 

Fransızca ve Latinceye çevrilmiştir. 

Diğer yandan İbn Sina (v. 1037) ve İbn Rüşd (v. 

1198) gibi bilim insanı ve mütefekkirlere manevi hocalık 

yapan Farabi’nin ne yazık ki günümüze kadar eserleri 

üzerinde tam bir çalışma yapılıp külliyatı yayımlanamamıştır. 

Başlanılan çalışmalar da ne yazık ki yarıda kalmıştır. Bu 

durumun genelde felsefe, özelde de Farabi’nin üslubunun 

ağır olması, yanı sıra Farabi’ye atfedilen eserlerin tam olarak 

mevsukiyetinin yapılamaması ile de bir ilgisi olabilir. 

Diğer yandan Farabi’nin eserleri ile ilgili faklı dillerde 

yapılan kitap, makale, tez vb. çalışmalarda bir 

dokümantasyon çalışması yapılsa bile yine de istenilen 

oranda olmadığı malumdur. Bu nedenle Farabi ile ilgili bir 

külliyat hazırlamak Farabi merkezleri ve çeşitli 

üniversitelerde bulunan uzmanların ve de ilgili ülkelerin 
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kültür bakanlıklarının yardım ve desteği ile bir arada 

çalışarak ancak yapabilecek bir husustur. 

Elbette Farabi külliyatından önce Farabi 

bibliyografyasının ve mevsukiyetinin çalışılması elzemdir. 

Hakkında yapılan tezleri ve yayınlanan eserleri bir tarafa 

bırakırsak Farabi ile ilgili bibliyografya denemeleri olmuştur. 

Nitekim bu çalışmaların ilkini 1869 yılında 

Steinschneider'in “Farabi” adıyla hazırladığı bibliyografyası, 

Fârâbî'nin eserlerinin tercüme nüshalarını, araştırıcıya her an 

karşılaştırma imkânı verecek şekilde izah etmesi bakımından 

çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Steinschneider 

bibliyografyasına, Carl Brockelman’ın Geschichte der 

Arabischen Litteratur (GAL) adlı eserinde 1937 yılında 

yayınlanan ilk cildinde Farabi’nin bugüne kadar elimize 

ulaşmış kendisine atfedilen eserleri üzerinden bilgiler 

aktarmıştır. 

1951 yılında Prof. Dr. Ahmet Ateş’in “Farabi’nin 

Eserlerinin Bibliyografyası” adıyla hazırladığı eser, bu 

konudaki araştırmaları kolaylaştırmak gayesiyle alfabetik 

olarak hazırlanmıştır. Bibliyografyada Farabi’nin eserlerinin 

baskıları veya günümüze kadar ulaşmayan eserlerinin 

kaynaklarda geçtiği yerlerin belirtilmesi ile tercümelerinin 

verilmesi önemlidir. Ayrıca günümüze kadar eserlerin yazma 

eserlerinin bulunduğu kütüphane isimleri verilmiştir. 

Farabi’nin doğumunun 1100. yılı münasebetiyle 1973 

yılında Milli Kütüphane Genel müdürü Dr. Müjgan 

Cunbur’un Milli Kütüphane müdürü ve yardımcıları ile 

birlikte hazırlamış olduğu “Farabi Bibliyografyası”, Farabi ve 

eserlerinin geçtiği yazma eser kütüphane katalog bilgileri ile 

beraber hakkındaki kaynak eser ve makalelerin 

künyelerinden bahsetmektedir. 1975 yılında Bağdat 

Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Hüseyin Ali Mahfuz ile Dr. 

Cafer Âl-i Yasin’in birlikte hazırladığı Farabi Bibliyografyası 

ise “Müellefât el-Farabi” adıyla Bağdat başta olmak üzere 

tüm dünya kütüphanelerinde Farabi’ye atfedilen yazma 

eserlerin başı ve sonu dâhil künyeleri verilmektedir. Eserde 
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mevcut olmayan ama kaynak eserlerde adı geçen eserlerin 

isimleri de mevcuttur. 

İşte bibliyografya tarzında hazırladığımız bu eser 

ileride yapılacak Farabi Külliyatına temel teşkil etmesi 

açısından önemlidir. Bu nedenle biz yukarıda adı geçenlerden 

istifade ederek yapılan son çalışmaları da ekleyip açıklamalı 

bir şekilde bu eseri telif ettik. Özellikle yazma eserlerin dijital 

ortama yükleme ile kolayca elde edilmesi bizi cesaretlendirdi. 

Böyle bir bibliyografyayı “2020 Farabi Yılı”nda 

tamamlamaktan dolayı mutluyuz. 
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Kitabı Hazırlama Metodu  

 

1. Eserin büyük kısmı Farabi’ye ait olan veya 

mevsukiyetinde şüphe olsa bile ona atfedilen eserlerin baskı 

ve yazma nüshalarının başı ve sonu alınarak tanıtım yapmak 

için hazırlanmış metinlerden oluşmaktadır. Eserler yazma ise 

detaylı nüsha taramaları ile basılmış, yayınlanmış ise 

mevsukiyetinin yapılması araştırmacılara bırakılmıştır. 

 

2. Eserler alınırken sadece kitap olanlar alınmamış aynı 

zamanda makale ve risâle tarzında kaleme alınan küçük 

eseler de kitaba dâhil edilmiştir. 

 

3. Gerek yazma nüsha olsun gerekse yayınlanış 

eserlerin, farklı isimleri dipnotta verilmiş ve açıklamalı 

tanıtımları yapılmıştır. 

 

4. Eser daha önce anma yıldönümlerinde hazırlanan 

biyografik eserlerden ilham alınarak hazırlanmıştır. Ancak o 

eserlere göre daha kapsamlı ve daha kullanışlı olduğu 

muhakkaktır. 

 

5. Bu bibliyografyada biz Farabi’ye ait olan veya 

atfedilen risale, tercüme, telhis ve şerh cinsinden 50 civarında 

eserini aldık. Bu arada şunu gördük ki kaynak eserlerde 

Farabi’ye atfedilen eserlerin yazmalarını bulamadığımız gibi 

yazma eserlerden Farabi’ye atfedilen yazmalara rastladık. Biz 

bu eserimizde, isim farklıkları ile zikredilen aynı eserleri tek 

isim adında dipnotta toplamaya çalıştık. Farklı isimlerini 

kitap adları indeksinde vermek suretiyle de araştırmacıya 

kolaylık sağladığımızı düşünüyoruz. Bu eserlerin tam 

tespitini elbette araştırmacılara bırakıyoruz. 

 

Bu eserin faydalı olması ümidiyle… 

  



10 

Giriş 

 

Farabi’nin Hayatı, Eserleri ve Vefatı 

(h. 339/m. 950) 

Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. 

Uzluk el-Farabi et-Türkî doğduğu şehre atıfla el-Farabi 

olarak şöhret bulduğu gibi mantık alanındaki çalışmalarından 

dolayı Aristo’dan sonra “İkinci Muallim” olarak tanınır1. 

Yakut el-Hamevî’ye göre2 bugün Kazakistan’da yer alan 

Türkistan sınırlarında Seyhun nehrine yakın bir bölgede 

bulunan ve Samaniler döneminin önemli bir kültür merkezi 

ilen Farab şehrinde doğan Fârâbî, bir süreliğine meslek olarak 

yaptığı kadılıktan ve doğduğu topraklardan ilim ve hikmet 

uğruna Bağdat’a gitmiş ve burada İbn Serrâc (v. 929), Mettâ 

b. Yunus (v. 940) ve Yuhanna b. Haylan’dan3 (v. 920) 

Arapça, felsefe ve mantık ilimlerini almıştır.4  

Farabi Bağdat’a geldiğinde Arapça ’ya vakıf 

olmaması düşünülmezdi. Ancak Arapçasını o kadar ilerletmiş 

olmalı ki Bağdat’ta eserlerinin büyük kısmını Arapça olarak 

 
1 Bk. Hayrettin Zirikli, el-‘Al’lâm, nşr. Dâr el-Melâyîn, Beyrut 2002, VII, 

20; Hamdi Mert, Farabi, Hayatı, Fikirleri, Hizmeti, nşr. Bilig Yayınları, 

Ankara 2000, s. 10; Mahmut Kaya, Farabi, DİA, İstanbul 1995, c. XII, s. 

145-162; Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, nşr. 

Klasik Yayınları, 10. bs., İstanbul 2017, s. 107-108. 
2 Bk. Yakut el-Hamevî, Mucem el-buldân, neşr. Dar es-Sâdır, Beyrut 

1977, IV, 225; Hamdi Mert, a.g.e, s. 10; Emine Sonnur Özcan, Doğunun 

Öğretmeni Farabi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2016; s. S. 12-15, 21-22. 
3 Kadı Endelüsî K. Taabakât el-Ümem’inde Farabi’nin mantık ilmini 

Yuhanna el-Geynai’den aldığını iddia eder. Nitekim bu eserinde 

Farab’inin mantıkilmi ilgili tüm eserleri incelediği kapalı olan açmak 

gayesi ile şerhler kaleme aldığına ve el-Kindî’nin değinmediği kolunarı 

ele aldığına işaret etmiştir. Geniş bilgi için bk. K. Tabakât el-Ümem, el-

Endelüsi (Sâ’id), nşr. Matbaa el-katologiyye li’l-âbâ el-yesû’iyyin, Beyrut 

1912, s. 53. 
4 Hayrettin Zirikli, a.g.e., VII, 20; Mahmut Kaya, a.g.m, DİA, İstanbul 

1995, c. XII, s. 145-146; el-Feylesuf el-Arab ve’l-Muallim es-Sani, 

Mustafa Abdurrezzak, Dar el-İhya el-Arabiyye, Kahire 1949, s. 58. 
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telif etti.  Burada mantık ilmini de o kadar geliştirdi ki burada 

ikinci muallim adını almıştır. Kısa süreliğine kaldığı Halep’te 

Seyfü’d-devle’nin ikramına ve ihsanına nail olmuştur5. 

Farabi anadili Türkçe yanında Arapça, Grekçe, 

Süryanice, Farsça ve Soğdça gibi birkaç dil bilmekte idi. 

Avrupa’da “Alfarabius” olarak tanınan Al-Farabi’nin 

kaynaklarda ismi geçen ve kendisine atfedilen irili ufaklı 

100’den fazla eserinden bahsedilmektedir. Ancak bugün onun 

elimizde ona ait olan olan 40 küsür eseri mevcuttur.6 Bu 

miktar Farabi’ye atfedilen edilenler farklı isimlerde eserler 

dâhil edilirse bu sayı daha fazla olmaktadır.  

Bağdat yanında Mısır, Şam ve Halep’e 

seyahatlerinden bahsederler. Nitekim bu seyahatlerinden 

birinde Şam yakınlarında vefat eder. Kabristanı bugün 

Şam’da bulunmaktadır7. Kabir kapısında şu sözler yer 

almaktadır: “Bu kabir, âlim, filozof, edip, İslam müzik bilgini 

Muhammed b. Tarhan b. Uzlug’un mozalesidir. M. 260 

Farab’ta doğmuş, h. 339 yılında Şam’da vefat etmiştir. 

Prof. Dr. Abdullah Kızılcık 

Alpaslan Feras Burak 

 

 

 
5 İbn Hallikân, Vefeyât el-a’yân ve enbâu’z-zamân, neşr. Dâr es-Sâdır, 

Beyrut 1977, c. v, s. 155; Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe 

Metinleri, s. 108; el-Feylesuf el-Arab ve’l-Muallim es-Sani, a.g.e., s. 59. 
6 Mahmut Kaya elimizde Farabi’ye ait 43 eserden bahsetmektedir. Bk. 

Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, s. 107-108; 

Ahmet Ateş, Farabi’nin Eserlerinin Bibliyografyası, Farabi Tetkikleri I, 

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, Burhaneddin Erenler Matbaası, 

İstanbul 1950, s. 111-126.  
7 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, s. 108; Hamdi 

Mert, a.g.e., s.13. 
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“Ebu Nasr El-Farâbî”ye Ait Büyük Dua8 

Ey Vâcibu’l-vücûd [Varlığı kendinden olup başka bir 

varlığa ihtiyaç duymayan zorunlu  varlık], Ey ‘illetu’l-‘ilel 

[Sebeplerin sebebi], Ey varlığının başlangıcı ve sonu 

olmayan Allah’ım, beni zelle kadar küçük hatalar işlemekten 

korumanı ve bana senin razı olduğun ameli işleme arzusu ver. 

Allah’ım! İşlerimin akıbetlerini hayırla neticelenmesini ve 

isteklerimin başarılı olmasını bana nasip eyle ve beni sonu 

hayırla biten şeylerle rızıklandır ve bana güzel olan bütün 

erdemleri ver. Hedeflerimde ve taleplerimde başarı nasip et, 

Ey Doğuların ve Batıların İlahı! [Kâmil]: 

“Kâinatta nehirlerin yuvalarında aktığı gibi akan yedi 

yıldızın sahibi olan Rabbim, O yıldızlar, faziletlerini bütün 

cevheri içine alan bir meşîetten kaynaklanmaktadır. Satürn, 

Merkür ve Jüpiter gibi yıldızlardan bir şey beklemem, ben 

yalnız senden hayır isterim.” 

Allah’ım! Bana huy güzelliği ver ve beni, 

Peygamberlerin kerametleri ve zenginlerin sadetleri ve 

filozoflarının hikmetleri ve dindarların saygısı ile donat. 

 

8 Dua Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa 537 numaralı yazmada 

bulunmaktadır. Yazma nüshanın zahriyesinde Şam-ı Şerif Kâtipliğine 

Mehmet Çelebi’nin emaneti olduğu yazısı ile Şam-ı Şerif Mevlâna 

Şeyhülislam m. 1023 ibaresi yer almaktadır. Farabi'nin bu risalesi Prof. 

Dr. İbrahim Hakkı tarafından "Büyük Dua" adıyla Atatürk Ünv. İlahiyat 

Fak. Dergisinde yayımlanmıştır. (Sayı 22, Erzurum 2004, s. 296-298). 

Ayrıca aynı risalenin Dr. Fatma Solaker tarafından yayımlanmamış bir 

çevirisi de mevcuttur. 
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Allah’ım beni, fanilik ve bedbahtlık âleminden kurtar ve ilim 

erbabından,9 vefalı olanlardan ve gökyüzü ehlinden kil ve 

sıddıklarla ve şehitlerle haşreyle.  

Ey her şeyin sebebi, yerin ve göğün nuru olan ve 

kendinden başka ilah olmayan Allah’ım. Bana, etkin bir akıl 

feyzi ver. Ya zel-Celâl’i ve’l-Efdâl [Ey azamet ve ikram 

sahibi], beni bilgelik nurlarıyla aydınlat, lütfettiğin 

nimetlerine şükrümü eda etmeyi ilham et. Bana hakkı hak 

olarak göster ve hak yolunda gitmeyi nasip et. Batılı batıl 

olarak göster ve beni batılın yolundan gitmekten ve onu 

dinlemekten koru. Nefsimi Heyûlâ [ilk hammadde] 

yapısından ıslah eyle. Şüphesiz sen ilk sebepsin [sebepleri 

halk edensin, dayanağısın]. [Kâmil]: 

“Ey bütün eşyanın sebebi olan Rab, aciz olanların 

kendisiyle feyizlendiği kaynak. Kat kat göklerin sahibi olan 

ve bunların ortasında kara ve denizleri yerleştiren Rabbim. 

Sana sığınarak günahkâr bir kulun olarak sana dua ediyorum, 

hatalarımı ve kusurlarımı bağışla. Dünyaya ait gam ve 

kederlerden beni feyzinle terbiye et ve bana ikramda bulun 

çünkü sen herkesin Rabbisin.” 

Ey yüce varlıkların, semavî ruhların [Melekler] ve 

gökyüzü cisimlerin sahibi olan Allah’ım, bu kulunda beşerî 

 
9 İhvân-ı Sâfâ, IV/X. yüzyılda Basra’da felsefe topluluğu olarak ortaya 

çıkmış dinî, siyâsî ve ilmî amaçları olan bir harekettir. Cebbûr Abdünnûr, 

İhvânu’s-safâ, Dâru’l-maârif, Kahire, 18-34. 
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arzular ve aşağılık dünya sevgisi üstün geldi. Beni hata 

etmekten koru, takvana ulaştır ve her türlü tefrite düşmekten 

kurtar! Sen şüphesiz ki, her şeyi ilminle kuşatansın. Allah’ım 

beni dört tabiata [maddi aleme] esir olmaktan koru ve beni 

geniş katına ve engin rahmetine al. Allah’ım gücü, benimle 

yer arasında yerilen-kötü bağların koparılması için yeterli 

sebep eyle; bilgeliği ve ruhumu semavî ruhlar ve ruhani alem 

ile bir araya gelmek için bir sebep kıl. Allah’ım, nefsime 

şerefli kutsal bir ruh ile hayat ver, aklımı ve duyularımı 

hikmetle rağmet ve bu tabiat alemi yerine melekleri ünsiyet 

eyle. Allah’ım bana hidayet ilham eyle, imanımı takva ile 

sabit kıl ve nefsimi dünya sevgisinden uzat tut. Allah’ım fani 

arzuları yenmek için bana güç ver ve nefsimi baki ruhların 

mertebelerine ulaştır ve onu yüce bahçelerdeki onurlu, şerefli 

ruhlar cümlesine ilhak et. 

Sözü ve lisanı hal ve kalbiyle konuşan mevcudattan 

önce olan Allah’ım, Seni, her türlü noksanlıktan tenzih 

ederim! Sen, şüphesiz herkese hikmetle layık olduğunu 

verensin, o varlıklara, yokluğa kıyasla nimet ve rahmet 

bağışlayansın. Yer ve gök arasındakiler senin nimetini hak 

etmiş ve senin nimetine şükretmişlerdir. “O’nu hamd ile 

tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini 

anlayamazsınız.” (İsrâ, 17/44) 

Allah’ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih 

ederim! Yücesin! Tek olan ve kimseye ihtiyacı olmayansın, 



15 

öyle ki “..O, doğurmamış ve doğmamıştır ve O’nun hiçbir 

dengi yoktur.” (İhlas, 112/3,4) Allah’ım, nefsimi dört 

elementten oluşan bir hapishanede hapsettin ve ruhumu, 

arzuları olan birtakım yırtıcılara vekil bıraktın. Allah’ım beni 

korumana al ve bana rahmetinle merhamet et, ki sana layık 

olan da budur. Beni ikramına gark et, ki buna en layık ve en 

uygun olan sensin! Bana semavî aleme dönerek tevbe etme 

imkânı lütfet ve senin kutsal makamına bir an önce dönmeyi 

nasip eyle. Bana güneş gibi karanlığı yaran etkin bir akıl 

ihsan eyle, beni cehaletin ve dalaletin karanlığından uzak tut. 

Ruhumda görünmeyen güzellikleri ortaya çıkar ve ruhumu 

cehalet karanlığından hikmet nuruna ve akıl aydınlığına 

kavuştur. “Allah iman edenlerin velisidir, onları karanlıktan 

aydınlığa çıkarır.” (Bakara, 2/257). 

Allah’ım rüyalarımda bana salih rüyalar göster, 

karışık-kötü rüyaları sadık-müjdeci ve hayırlı rüyalara tebdil 

eyle, kirlilikten etkilenen nefsimi-hissiyatımı vehimlerden-

vesveselerden ve kötü duygulardan temizle, üzüntü ve 

kederden nefsimi kurtar-uzak tut ve onu yüksek mertebedeki 

ruhlar-varlık alemine koy-konumuna yükselt. Allah’tır ki 

bana hidayet veren, bana yeten ve beni koruyan kollayandır. 

Tek olan Allah’a hamd eder ve kendisinden sonra Peygamber 

gelmeyen [Hz. Muhammmed]’e salât ve selam olsun. 

Dr. Fatma Solaker 
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Mantıkta Kullanılan Lafızlar10   

(K. el-Elfâz el-Müsta‘mele fi’l-Mantık) 

 

 

“MANTIK’TA KULLANILAN LAFIZLAR” ünlü 

filozof ve bilim adamı Farabi`nin yazdığı Mantık ve dil 

felsefesi üzerine olan eserlerinden biridir.  

Fârâbî (Farsça: الفارابي), tam künyesiyle Ebû Nasr 

Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî 

et-Türkî ya da Batı′da bilinen adıyla Alpharabius (872, Fârâb 

- 950/951, Şam), 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın 

Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda 

gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.  

Yorumları ve incelemeleri sayesinde Farabi Orta Çağ 

islam aydınları arasında Muallim-i Sânî ya da Hâce-i Sâni 

(İkinci Üstad) olarak bilinir. Hâce-i Evvel (Birinci Üstad) ise 

 
10 Bu eseri kaynaklar zikretmezler. Nitekim kaynaklar Farabi’nin birçok 

eserinin kayıp olduğundan bahsederler. Bununla beraber çeşitli 

kütüphanelerde Farabi’ye atfen zikredildiğinden dolayı buraya aldık. 

Bilgi için bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 75, 109; K. el-Musta‘mele fi’l-

mantık, nşr. Dâr el-Meşrik, Beyrut 2008, s. 19, 41, 111. 
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Aristo'dur. Bağdat, Halep ve Mısır'da bulunduğu, hayatının 

önemli bir kısmında Halep'teki Şii Hamdani hanedanı 

tarafından desteklendiği bilinmektedir. Etnik kimliği 

tartışmalıdır. Kimi kaynaklara göre Fars kimilerine göre Türk 

kökenlidir. Ancak Farabi, bütün eserlerini Arapça yazmıştır. 

Farabi Aristo'nun temel eserlerinin birçoğunu Arapçaya 

yeniden çevirmiş, bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini 

sağlayan şerhler yazmıştır. Bu yanıyla hem İslam dünyasında 

antik felsefenin anlaşılmasını sağlamış, hem de Arapçanın bir 

felsefe dili haline gelmesine büyük bir katkı yapmıştır. 

Farabi'nin bu büyük katkısının yanında İkinci Üstad kabul 

edilmesinin ana nedeni İbn-i Haldun'a göre onun mantık 

alanında yaptığı çalışmalardır. 

Eser üç bölümden oluşan “el-Avsat Al-Kabir” diye bir 

kitabın ikinci kısmıdır. Ayrı bir kitap olmadığı için Farabi’nin 

onlarca eseri gibi kaybolmak üzereydi ve insanların arasında 

pek bilenmemiş, hatta 12 veya 13 yüzyıllarda yazılmışken 

modern çağda Muhsin Mehdi tarafından 1986'da ilk kez 

Beyrut'ta basılmıştır ve türkçe çevirisi Sadık Türker 

tarafından İstanbul’da 2002 yılında yapılmıştır.  

Kitap Farabi'nin mantık ve dilbilim konularındaki 

görüşlerini içerir. O dönem mantıkçılarla nahivciler 

(dilbilimciler) arasında yaşanan sert çatışmalara bir çözüm 

getirmek ve mantık- nahiv iş birliğini sağlamak için yapılan 

bir girişimdir. Bir uzlaşma girişimi olmasına karşın 

mantıkçının gramer sınırlamaları karşısında bağımsızlığını da 

teyit eder.  

Amacı, anlama delâlet eden müfret ve mürekkep 

lafızlar kapsamında isim, fiil, edat, söz, tanım ve resm; 

edatların ve soru edatlarının kullanımı; konu-yüklem ve lafız-

anlam ilişkisi; yüklem bakımından tümel anlamlar; beş tümel; 

bölme ve terkip; öğretim yöntem ve yolları; kıyas ve çeşitleri; 

ana hatlarıyla mantık gibi meseleler ekseninde alanla ilgili 

bazı yöntem ve teknikleri tanıtmak ve belli başlı kavramların 

tanımlarını vermek suretiyle genel olarak “mantık sanatına 
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başlamayı kolaylaştıran konular”ı ele alarak soyut 

düşünmeye dair bir formasyon kazandırmaktır.  

Kitap, okurun mantık ilmine başlamasını mümkün 

kılan zihinsel bir donanıma sahip olmasına yarar 

sağlamaktadır. Kitap öncelikle gramerle mantığın özel 

alanlarını ayırarak gündelik konuşmanın dışında teknik/sınaî 

bir konuşmanın var olduğunu belirtmek suretiyle mantık 

sanatına başlamayı hedefleyen kişiyi sözcüklerin farklı anlam 

dünyalarından haberdar etmektedir.  

Kitap, kısa bir önsözün ardından bir giriş, 10 ana 

bölüm ve dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Eserin birinci 

bölümü delalet eden lafızlar adlı bölümdür. İsimler, fiiller, 

harfler, edatlar ve lafızların kullanımı bölümleri 

içermektedir. İkinci bölümü ise, ismin yerine geçenler, 

birleştiriciler, aracılar, tamlayıcılar ve bağlayıcılar gibi 

konulardan bahsederek harfler ve edatlar vurgulamaktadır. 

Üçüncü bölümde harfler ve lafızlardan mürekkep lafızlara 

yani sözlere geçmektedir. Kitabın kalan bölümlerde ise, 

tümel lafızlar, bölme ve terkip, öğretim yöntemleri, inanma 

sınıfları ve kıyas gibi konulardan bahsedilmektedir. Eserin 

son bölümüne gelince dil değil Mantıktan bahsetmiş. Mantık 

sanatının amacı, yararı, öğretim yöntemleri gibi konular ele 

alınmıştır. 

Selma Abdulrazek 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyoruz ve 

ondan yardım dileriz 

Muallim-i Sânî adıyla meşhur Ebû Nasr el-Fârâbî 

şöyle der; (bir manaya) delâlet eden lafızlar ya isimdir veya 

(fiil manasına delalat eden) kelimedir ki bu lafızları ilk 

nahivciler adlandırmışlardır. İsim ve fiillerden oluşan lafızlar 

vardır. İsimlere örnek: Zeyd, Ömer, İnsan, hayvan, karalık, 

adalet, yazı, adil, kâtip, ayakta duran, oturan, beyaz ve siyah. 
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Bu lafızları hepsi zaman içemeyen manaya delalet eden 

müfret kelimedir.  

Fiil manasına delalet eden kelimelere örnek: yürüdü, 

yürüyor, yürüyecek, vurdu, vuruyor, vuracak vs. Özetle 

kelime bir manaya delalet eden ve zaman ihtiva eden müfret 

lafızdır. Bu arada bazı fiiller yazdı ve vurdu gibi geçmiş 

zamana, bazısı da vuracak gibi gelecek zamana ve bazısı da 

şu an vuruyor gibi şimdiki zamana delalet eder. İki isimden 

oluşan “Zeyd ayakta” gibi ve “Zeyd yürüyor” gibi vs. 

cümleler kelimelerden oluşur. 

 

Son tarafı: 

Talimin çeşitlerine gelince; daha önce dediğimiz gibi 

bu sanatın çeşitlerinin tamamı bu lafızlarla kullanılır.  

Tamamı ile mantık ilmine başlamak kolay olduğu bilgiler 

elde edilir. Biz de bu ilim dalının bölümlerini ihtiva eden 

kitaba “el-Makûlât” adlı eseri yeniden ele alıyoruz. Hamdi 

sadece Allah’a ve salat efendimiz Hz. Muhammed, aline 

ashabına ve ehl-i beytine olsun. 
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Kralların Âdâbı ve Seçkinlerin Ahlâkı11 

(K. El-Âd’ab el-Mulûkiyye ve’l-Ahlâk el-İhtiyâriyye) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

 

Baş tarafı: 

Eflâtun12 der ki: 

“Şerli, kötü insanlarla birlikte olmayın; çünkü sizin 

onların şerrinden emin olmanızı sizin başınıza kakma vasıtası 

sayarlar.” 

“Bir devlet refah seviyesine ulaşırsa arzuları ve 

istekleri akıllarına hizmet eder hale gelir, yok eğer ekonomisi 

gerilerse akıllar arzu ve isteklerine boyun eğer hale gelir” 

“Evlatlarınızı kendi âdâbınıza alıştırırken zorlamayın; 

çünkü onlar farklı bir zamanda yaratılmışlardır.” 

“Bir işi süratle ve hemen yapmayı arzu etme. Ancak 

iyi ve güzel yapmayı iste, çünkü insanlar sizin işinizi ne 

kadar zamanda bitirdiğinize bakmazlar, işinizi iyi yapıp 

yapmadığınıza bakarlar.” 

“Artış eğilimi olan hiçbir küçüğü hakir görmeyin.” 

“Şayet refahta ve bollukta kötü alışkanlıkların ihtimali 

bulunmasaydı o zaman herkes elindeki ile yetinirdi.” 

“Hür bir insana fazladan söz söylemen ona bir miktar 

daha para vermekten iyidir.” 

 
11 Ahlak ve siyasete dair olup Eflatun’dan alıntıların yer aldığı ve 

Farabî’ye atfedilen bu eser, Esad Efendi 1882 numarada kayıtlı bir 

muhtasar eser hüviyetindedir. Nüshanın tam metni Farabi ve diğer 

filozoflardan alınan seçme sözlerden oluşmakta olup İstanbul’un çeşitli 

kütüphanelerinde bulunmaktadır. (Bk. msl. Süleymaniye Kütüphanesi, 

Fazıl Ahmed Paşa nr. 1228; Nuruosmaniye nr. 2598). Eserin muhtasarı 

Kevser Özçelik tarafından Türkçeye çevrilmiş olup, tashih aşamasındadır. 
12 M.Ö. 427 yılında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak Atina’da dünyaya 

gelen Eflatun, Sokrates’in meşhur talebesidir. Bk. el-Cumû’n-nusûs el-

Kelim, nşr. Matbaa es-Saâde, Mısır 1908, s. Yz-kh. 
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Son tarafı: 

“Eğer bir düşmanla mücadele edersen öfkene tabi 

olmaktan sakın; çünkü bu durum sana düşmanından daha 

kötü bir düşmandır.” 

“Bir şeyi sevmen o şeyin kötülüklerini örter, kin ve 

nefretin ise iyiliklerini örter.”  

“Bir yöneticinin yanındakileri ve yakınındakileri şu 

açıdan düşünmesi gerekir; eğer onlar güven telkin 

ediyorlarsa, onlara olan güveni, malına olan güveninden daha 

iyidir. Onların imkanlarını genişletir ve malıyla destekler. 

Onlara adaletle değil, lütuf ve ikramla davranır.  Yok, eğer bu 

yakınındaki kimseler başına buyruk ve her yöne kayabilecek 

kişiler ise malına olan güveninin onlara olan güveninden 

daha fazla olması lazımdır.  Onlara malından zaruret 

miktarınca ikram etmeli, onları işinde istihdam ederek 

istediği şeyleri yaptırana kadar usta bir şekilde savuşturması 

gerekir. Bu tür kişiler kendilerine yapılan iyiliğe gereken 

karşılığı vermezler ve fedakârlığı hak etmezler.” 

“Hayâ uygun miktarda olduğu zaman insan kendini 

kötü duruma düşürecek şeylerden uzak durur. Hayâ olması 

gerekenden daha fazla olduğunda kişi, ayıp şeylerden 

korunmakla birlikte ihtiyacı olan şeylerden de mahrum kalır. 

Eğer hayâ ve iffette gevşek davranırsa çoğu zaman güzellik 

elbisesini üzerinden çıkarır”. 

“Bilgide ve erdemde senden daha iyi olana kadar 

senden daha düşük olanla arkadaşlık yapma. Yaşadığın 

ülkede mevcut olan adetlere aykırı davranma. Eğer böyle bir 

şey yapacaksan bunun sebebini insanlara anlattıktan ve 

durumun bilinmesinden sonra yap. Bu şekilde davranarak 

hasetçilerin dedikodusunu ve sana karşıt olanların fitnesini 

engellemiş olursun. 

el-Âdâb el-Mülûkiyye ve’l-Ahlâk el-İhtiyâriyye isimli 

eser hamd olsun Allah’ın verdiği muvaffakiyet ile 893 

senesinde Cumâdâ el-ûlâ’nın son gününde Yusuf b. Abdullah 

tarafından tamamlandı. O da Allah’a ham ederek, Hz. 

Muhammed’e salât-u selâm getirmektedir. 

Kevser Özçelik 
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K. Anâlûtûka el-Ûlâ13 

(Birinci Analitikler)  

(el-Kıyâs fi’l-mantık) 

 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Ebû Nasr el-Fârâbî şöyle der: 

Bütün düşünce sanatlarında arzu edilen doğruların 

araştırıldığı sözlerin elde etmek amacını gözettik.  

 

Son tarafı: 

Misal göstermek bizâtihi ikna edicidir. Detaylı 

araştırmak ise misal vermekten daha barizdir. Burada 

Analotik eser tamamlandı. Alemlerin Rabbi olan Allah’a 

hamd olsun. Bu eser gerçekten çok hasar görmüştür.  

 

 

  

 
13 Farabî’ye atfedilen eser “Kıyas” olarak da bilinir. Eseri Muhammed b. 

İsmail el-Kâtib el-Şîrâzî 1020 senesi Rabîu’l-evvel ayının üçünde (eseri 

tamamlamıştır). Bk. İran Milli Kütüphanesi 1253 no’lu mecmuada s. 86-

104; müellefât el-Fârâbî, s. 65. 
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K. Anâlûtûka al Sânîye14 

(İkinci Analitikler) 

 (K. el-Burhân fi’l-mantık) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(Mantıkla ilgili) el-Burhân adlı eserin bölümleri: 

Kitaba Giriş b- Burhan’ın çeşitlerine dair Söz. 

 

Son Tarafı: 

Zaman o halde bu alemin yer küresidir. 

 

  

 
14 El-Burhân fi’l-mantık adıyla da bilinen eser İran’da Milli Kütüphane 

1253 numaralı mecmua 104-151 sayfaları arasında mevcuttur. Yazma, 

Ebû Nasr el-Fârâbî’nin Burhan adlı kitabı 1020 senesi Rabîu’l-evvel 

ayında Pazar günü Muhammed b. İsmaîl el-Kâtib el-Şîrâzî tarafından 

tamamlanmıştır. Bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 103-104. 
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K. Bârî Armînyâs15 

(K. el-İbârât) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

İbareler anlamına gelen eser müfrede delalet eden 

lafızları ele almaktadır. 

 

Son tarafı: 

Ancak imkân dâhilinde olan bu manalardan dördüncü 

manaya gelir. En doğrusunu Allah bilir. 

.  

 
15 “İbareler” olarak da bilinen eserin nüshası İran’da Milli Kral 

Kütüphanesi 1253 numaralı mecmuanın 70-75. sayfalarında yer 

almaktadır. Bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 102 
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el-Burhan fi’l-Mantık16 

  

 

Dr. Ali Tekin, Aristoteles’in Analütika Hüstera 

(Kitâbu’l-Burhân) adlı eseri, Meşşâî Gelenekteki Yeri ve 

Üzerine Yazılan Şerhler isimli makalesinde “Fârâbî fîmâ 

Yenbagî en Yukaddeme Kable Te’allumi’l-Felsefe’de 

Aristoteles’in eserlerini tanıtırken Kitâbu’l-Burhân’ın mantık 

ve felsefe sistemindeki konumunu çok güzel bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Filozof burada, mantık bilimi kitaplarını 

“felsefede kullanılan burhanın kendisinden öğrenildiği 

kitaplar” diye ifade etmekte ve bu kitapları “burhan ilminden 

önce okunanlar”, “burhanın öğrenildiği kitaplar” ve 

“burhan ilminden sonra okunması gerekenler” şeklinde üçe 

 
16 Eser Farabi mantığını ele almakla kalmayıp ahlak ve siyaset 

felsefesinin esasını da teşkil etmektedir. Nitekim Farabi mantığı makûlat, 

ibare, kıyas, burhan, cedel, hikmet, hitabet ve şiir olmak üzere sekiz 

bölümde ele alır. Farabi doğru ve tutarlı düşüncenin ilke ve kurallarını 

Burhan adlı eserinde ele alır. Geniş bilgi için bk. K. Farabi: el-Burhan, 

tercüme: Ömer türker, Ömer Mahir Alper, nşr. Klasik yayınevi, İstanbul 

2017, s. 1-70; el-Burhân fi’l-mantık li’il-Fârâbî, takdim: Abdulkadir 

Muhammed Ali, nşr. Dâr el-Kutup el-ilmiyye, Beyrut 1971, s. 7; 

Müellefât el-Fârâbî, s. 76-77, 111. 
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ayırmaktadır. Bu risalede mantık biliminin gayesi burhan 

teorisinin vazedildiği Kitâbu’l-Burhân’a has kılınmakta ve 

zihni hata ve yanlıştan koruyan doğru yolu öğrenmenin 

ancak burhan ilmi eğitimini almakla mümkün olacağı dile 

getirilmektedir.” der.17 Yani bizi kesin ve doğru bilgiye 

burhanlar ulaştırmaktadır. Farabi, İhsa'ül-Ulüm (İlimlerin 

Sayımı) kitabında da mantığı sekiz bölüme ayırır. Bunlar 

Mekulat (Kategoriler), İbare (Önermeler), Kıyas (Birinci 

Analitikler), Burhan (İkinci Analitikler), Cedel (Topika), 

Hikmet-i Mümevvehe (Sofistika), Hitabet (Retorika) ve Şiir 

(Poetika)'dir. Burhan bu bölümlerin en üstünüdür. 

Metafizik ve bilgi felsefesi üzerine yoğunlaşan 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi 

Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. 

Ömer Türker ve The International Society for Islamic 

Philosophy’nin (ISIP) kurucu üyeleri arasında yer alan 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi 

Anabilim Dalında öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Mahir Alper 

tarafından ilk defa tamamı Türkçeye çevrilen bu eserin 

basımı Klasik yayınları tarafından 2008 yılında yapılmıştır.  

Kitap, bir önsöz, beş ana bölüm ve notlar kısmından 

oluşmaktadır. Eserin Arapça metni ve Türkçe çevirisi 

karşılıklı sayfalar halinde okuyucuya sunulmuştur. 

Çevirmenlerimiz kitabın önsözünde kısaca Farabi ve 

eserleri hakkında bilgi vermişlerdir. Bu eserler arasında da 

Kitabu'l Burhan’ın öneminden bahsetmiş hatta Farabi’nin 

tüm felsefesini ve felsefi proje noktasını oluşturduğunu 

vurgulamışlardır. Önsözün son kısmında kitabın hangi 

basımlarına müracaat ettiklerini ve amaçlarını belirtmişlerdir. 

Birinci bölüm (s.1-4) “Kitabın Başlangıcı” olup 

bilgilerden ve bilgilerin sınıfları olan tasdik ve tasavvurdan 

bahsetmektedir. Yazar bunlardan sonra kesinlik ve 

 
17 Ali Tekin, 2014, Aristoteles’in Analütika Hüstera (Kitâbu’l-Burhân) 

Adlı Eseri, Meşşâî Gelenekteki Yeri ve ÜzerineYazılan Şerhler, Iğdır 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, s.43-86. 
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kısımlarını açıklar. Zorunlu bir kesinlikle kesin olarak bilinen 

iki öncülle ilk bölümü bitirir. 

İkinci bölümün (5-23) başlığı “Burhan ve Sınıfları” 

dır. Bu bölümde yedi alt başlık mevcuttur: Kesin Bilgi ve 

Kısımları, Mutlak Burhan, Zati Yüklemler, Burhani Olan ve 

Burhani Olmayan Terkipler, Önce Gelen ve Sonra gelen, 

Sadece Varlık Veren Burhanlar, Sadece Sebep Veren 

Burhanlar. Yazar bu başlıklar altında çeşitli öncüller 

hakkında bilgi verip zorunlu kesinlikle kesinlenen 

öncüllerden kurulan ve kesin bilgilerin üç kısmından birini 

veren kıyası burhan diye adlandırmıştır.  

Kitabın üçüncü bölümü (24-35) “Tanım ve Çeşitleri” 

dir. Yazar tasavvurlar hakkında bilgi vererek bölüme başlar. 

Tasavvurların en tamını tanımların oluşturduğunu söyler. 

Ardından da tanımlar ve tanımlanan şeyleri izah eder. 

Tanımlamada faydalı olduğu düşünülen yollarla ilgili olarak 

da eskilerden öğrenilen üç yoldan bahseder. İlki 

Ksenokrates’in yoludur. Bu, herhangi bir şeyin bir nesnenin 

tanımı olduğunun mutlak burhan ile kanıtlanmasıdır. İkincisi, 

Eflatun'un tercih etmiş olduğu bölme yoludur. Bölme 

yolunda bir şey tanımlanmak istendiğinde, bu şeyin hangi 

cinsin altına girdiğine bakılır. Üçüncüsü ise, Aristoteles'in 

zikretmiş olduğu terkip yoludur.  Buna göre tanımlanması 

amaçlanan şeyin fertleri araştırılır, bu şeyin fertlerine ilişkin 

yüklemleri alınır, bu yüklemlerin onun fertlerine 'o nedir' 

yoluyla yüklem oluşları incelenir. 

Dördüncü bölümde (36-51) yazar, “Burhan ve 

Tanımın Nazari Sanatlarda Kullanılma Keyfiyeti” başlığı 

altında sanatı ameli (pratik) sanatlar ve nazari (teorik) 

sanatlar olarak iki kısma ayırır. Bunlar, burhanın 

kullanılmasına gereksinim duyulan sanatlardır. Bunun örneği 

matematik ilimleri, doğa ilimleri ve benzerleridir. Sanatın 

konusuna nispet edilen şeyler üç sınıftır. Bunlardan birincisi, 

konuların tanımlarında alınan şeylerdir; ikincisi, sanatın 

konularının türleridir; üçüncüsü de o konular için mevcut 

olan zati arazlardır. Bu [son] iki sınıfın ise tanımında konu 
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alınır. Yazar bunları açıkladıktan sonra sanatlar ve ilimlerin 

iki sınıf olduğundan bahseder. Birincisi tümel şeylerdir, 

ikincisi özel mevcutlardır. Konuları tümel şeyler olan 

sanatların biri, Hikmet yani İlk Felsefedir [Metafizik], biri 

Cedeldir ve biri de Safsatadır. Özel şeyler olan sanatlara 

gelince bunlar, Matematik, Doğa ilmi, Medeni ilim ve Ahlak 

ilmi gibidir. 

Bölümde iki adet de alt başlık vardır: “İlimlerin 

Birbirleriyle Ortaklığı” ve “Nazari ve Ameli İlimler”.  

Yazar “İlimlerin Birbirleriyle Ortaklığı” başlığı 

altında bu ortaklık kaç yöndedir ve nasıldır sorularının 

cevabını verir. İlimler ya aynı öncülleri kullanmaları 

nedeniyle ortak olurlar, ya tek bir konuda ortaklıkları 

nedeniyle ortak olurlar, ya aynı şeyi kanıtlamaları nedeniyle 

ortak olurlar, ya bir kısmının diğerinde kanıtlanan şeyi 

kullanması nedeniyle ortak olurlar ya da bir kısmının 

diğeriyle bileşime girmesi nedeniyle ortak olurlar. 

Nazari ve Ameli İlimler kısmında da bu ilim 

sınıflarının hiçbirinin bilgiden yoksun olmadığını söyler ve 

bu ilimlerle ilgili açıklamalarda bulunur. Nazara nispet edilen 

ilimler, içerdiği şeylerden sadece bilgiyle sınırlıdır ve bilgi, 

onların en yüce gayesidir. Amele nispet edilen ilimlerin 

maksadı ise ameldir. 

Kitabın beşinci ve son bölümünde (52-70) yazar 

“Burhani Diyalogların Sınıfları” başlığı altında burhani 

diyalogları dörde ayırır. Birincisi, öğretme ve öğrenme 

diyalogudur. İkincisi, burhani inad diyalogudur. Üçüncüsü 

çıkarımda (istinbat) ortak olanların diyalogudur. Dördüncüsü 

ise maddedeki ilmi sınamadır ki bu, burhani mugalatadır. Bu 

sınıfları beş alt başlıkta açıklar.  

İlk alt başlık “Öğretim” dir. Yazar öğretimin ne 

olduğunu açıkladıktan sonra onun iki sınıf olduğunu söyler. 

Birincisi, kendisinden bir fiilin melekesinin meydana geldiği 

öğretimdir. Bu ya benzerini yapmak suretiyle öğretimdir ya 

da muhatabayla veya yazı gibi bir şeyle öğretimdir. Diğeriyse 
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alıştırma olarak adlandırılır ve bir kısmının da herhangi bir 

adı yoktur. Bunlardan ahlaki olanlara, "öğretim" 

denmektense "eğitim" denmesi daha uygundur. 

 “Öğretimin İlkeleri” ikinci alt başlığında yazar dört 

ilke sayar: Kesinler, tanımlar, vaz' edilmiş asıllar ve 

müsadereler. Kesinler, öğrencinin öğrenmeyi amaçladığı şeye 

gelişinden önce kesin olarak bilmesi gereken öncüllerdir. 

Tanım, bir insanın bize sözle açıkladığı anlama dilediği 

herhangi bir ismi vermesidir. Vaz' edilmiş asıllar, öğretmen 

öğrenciye hatırlattığında öğrenci nezdinde onlara dair 

kesinlik ve onları çürütecek bir şey olmayan öncüllerdir. 

Müsadereler ise öğrencinin öğretmenin düşüncesine aykırı 

düşündüğü öncüllerdir. 

Üçüncü alt başlık “Burhani İnad” olup bu 

muhatabayla şey hakkında bir bilgiye sahip olmayan kişiye 

hitap edilir. Şeye dair bu tarz cehalet, cehalet olduğunun 

farkına varılmayan ama bilgi olduğu zannedilen cehalettir ki 

bu, şeye varlıkta olduğundan başka türlü İnanmaktır. 

Dördüncü alt başlık “Çıkarımda Ortak Olanların 

Muhatabası” dır. Bu muhataba, daha önce geçen 

muhatabaların iki sınıfından bileşiktir. Çıkarımda ortak olan 

iki şeyin, sanata dair bilinen miktarda ve onun nasıl 

anlaşılacağında eşit olması gerekir. İki ortaktan her biri, 

öğrenen, öğreten ve inatlaşandır. 

Beşinci alt başlık “İlmi Sınama” dır. Sanattaki zati 

şeylerle insanı yanılgıya düşürmenin amaçlandığı 

muhatabadır. İnsanın iyi olduğu düşünülen bir ilimdeki 

yetkinliğini öğrenmek amaçlanmaktadır. 

H. Kübra Balaban 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Daha önce bilinmesini istediğimiz her şeyler ile 

düşüncenin öğrenmesini amaçladığı şeylerden alıkoyan 
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şeyleri kısaca ifade ettik. O halde şu an şimdi bilgi 

çeşitlerinin elde edildiği özel konulardan bahsedelim.  

Bilgiler tasavvur ve tasdik olmak üzere iki kısımdır. 

Bu ikisinden her biri ya tamdır veya noksandır. Daha önce bu 

iki çeşitten her biri kesin bir ifade ile bize özet bir şekilde 

bize anlatılmıştı. Tam olan bilgilerin bize sağladıkları işler 

noksan olan bilgilerden olmayıp mutlak surette bunların 

durumunu ifade eden sözler tam ve noksanı kavramakta 

yetersiz kalınca tam ve eksik bilgileri ait olan durumları 

anlatmayı uygun gördük. Bu iki ilgiden tam olanı anlatmaya 

başlıyoruz. 

 

Son tarafı: 

Bu nedenle mukavemet ya tümel olmalı veya tikel 

olmalıdır ki bu tikel mukavemet sayesinde iki kenarı eşit 

olanın üç kenara sahip olanın altına girmesine sebep olan o 

şey şekilden kalkmalı ki mukavemet şu veya bu şekilde 

olsun. Her şeklin açıları iki dik kenara eşit değildir. Çünkü 

üçgen bir şekildir, ama bu şekilde bir şekil değildir. 

Mihneye gelince bu iki yerde kullanılır. Birincisi 

sanat için zatına ait bir şeklin olmamasıdır. İkincisi ise zata 

ait olan sözün son derece vahim olmasıdır. Veya en azından 

doğru veya yalan olmasıdır. İkinci söz de son derece vahim 

ise bütün bu şeyler bir zaman içerisinde bir yerküredir. Ve 

sair sözlerde böyledir18. 

 

18 Eserin ferağ kaydı şu şekilde sona ermektedir: Kitab el-Burhân 

tamamlandı, minnet sahibi Allah’a hamd olsun. Salat ve selam Resulüne 

ve âline olsun. Farabi’nin Mantıkla ilgili bu nadir eseri tamamlandı. O 

muallim-i sanidir. Kitap Allah’ın en fakiri Tebrizli Muhammed 

Ferecullah b. İsmail’in cumâdâ el-evvel ayının yirmi dördü cumartesi 

gününde 1315 h. tarihinde tamamlandı. Bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 77. 
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Aristo ve Câlînûs Arasını Uzlaştırma Kitabı19  

(K. et-Tevassut beyne Aristo ve Câlînûs) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Allah’dan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. 

Galinos’un gördüğü insan azalarından haber vermeyi tespit 

etmeyi amaçladık. Bu tespitler arasında Aristo’nun amacını 

verdiği haberin büyüklüğünü bize gösterir. 

 

Son tarafı: 

Bu iki sonuç K. Baryminyâs ile K. el-Mugâlatayn’da 

özetlendiği gibi birbiri ile çelişmektedir. O anda bu iki kıyas 

hep birlikte iki bürhan olur. 

 

  

 
19  Eser yazma halinde İran’da Milli Kral Halk Kütüphanesinde 2912 

numaralı mecmuada 221. varakta mevcuttur. Bk. el-Muellefât el-Fârâbî, s. 

140-141. 
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K. Münâzara20 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

 

Baş tarafı:  

Ebû Nasr el-Fârâbî sorulara (cevap vermek üzere) 

külli konulan her kuralı ilga etmek için insanoğlunun bu 

güçle elde edebileceği cedel ilmine dair şunları söylemiştir. 

 

Son tarafı: 

Bunun dışında kurallar vardır ki filozofların veya 

halkın kendi aralarında elde edilen bazı görüşleri ispat etmek 

veya çürütmek üzere kullanılır. 

  

 
20 K. el-Cedel (Topika) olarak da bilinen eser Aristo’nun Topika adlı 

eserinin özet şeklidir. Eser, yazma halinde İran’da Milli Kral Halk 

Kütüphanesinde 1253 numaralı mecmuada 152. varakta mevcuttur. Bk. 

el-Muellefât el-Fârâbî, s. 104 
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Eflâtun ile Aristo’nun Görüşlerinin 

Uzlaştırılması21   

(el-Cem beyne ra’yey el-Hakîmeyni) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla ve O’na 

güveniyorum. 

Hamd aklı veren, insanı eşsiz bir şekilde yaratan, her 

şeye biçim veren ve yoktan var edene aitti ki O’nun ezeli 

ikramı ve ihsanı her şeye yeter. Salât-u selam peygamberlerin 

efendisi Hz. Muhammed aleyhisselam’a ve ailesinin üzerine 

olsun. 

Eflatun ile Aristo’nun görüşlerini uzlaştırmak. 

“Zamanımızın birçok âlimlerini âlemin ezelî midir, 

yoksa sonradan mı yaratılmıştır” konusunda tartışmalar ve 

münazaralar yapıldığı iddia edilmiştir. Bu nedenle akıl ve 

nefis konusunda sebeplerin varlığı yoktur.  

 

Son Tarafı: 

Neticede kim bu iki filozof (Eflatun-Aristo) 

söylediklerinizi düşünür ve inatçı ve yanlış düşüncelere 

kapılmaz ve birbirine girmiş vehimlerle bu masum kimselere 

ait olmayan düşünceleri onlara maletme vebalini kazanmaları 

konusunu bahsettik.  

Hamde layık olan Allah’a hamd olsun. Salat ve selam 

yaratılmışların en hayırlısı Hz. Muhammed aleyhisselam ile 

onun temizzve tahir ailesine olsun. 

  

 
21  Geniş bilgi için bk. Mahmut Kaya, İslam filozoflarından Felsefe 

Metinleri, nşr. Klasik Yayınevi, İstanbul 2017, s. 151-181; el-Mecmû li’l-

Fârâbî,  nşr. Matbaa es-Saâde, s. 3-39; Müellefât el-Fârâbî, s. 71-72, 122. 
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Siyasete Dâir Özlü Sözler22 

(K. Cevâmiu’s-Siyâse) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Ebû Nasr el-Fârâbi der ki: 

Bu kitap gerek avam gerek has olsun her tabakadan 

insanın davranışlarında ortaya çıkan ve umumi faydaya sahip 

siyaset kurallarını ifade etmeyi amaçladık. 

 

Son tarafı: 

Denilir ki: edebiyatla meşgul olan hatalarını azaltır.  

Yine denilir ki: kişiye nefsinin kötü olarak gördüğü 

şeylere acıları tarafından yaklaşmaması gerekir ve yine nefsin 

iyi olarak gördüğüne güzel tarafından yaklaşmaması gerekir. 

.  

 
22 Yazma halinde bulunan eser, İran’da Milli Kral Halk Kütüphanesinde 

1253 numaralı mecmuada 88-98 varaklar arasında mevcuttur. Bk. el-

Muellefât el-Fârâbî, s. 65. 
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Retorik23 

(K. el-Hatabe) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… 

Retorik amacı on cinsin hepsini ikna etmek için 

kullanılan kıyasi bir sanattır. Dinleyicinin gönlünde bu 

şeylerle ilgili ortaya çıkan kanaat hitabet sanatının nihai 

amacıdır. 

Kanaat bir zandır. Zan ise özetle bir şey hakkında “şu 

şöyledir veya şu şöyle değildir” kanaatidir. Bir şey 

hakkındaki kanaatin haddi zatında başka bir şey olması da 

mümkündür. İnsanın bir şey hakkında henüz doğruluğuna 

ulaşamadığı iki şey henüz bir araştırılan bir husustur ve her 

araştırma konusu hakikatın bilinmemesinden kaynaklanır.  

Şayet zan yanlış olması mümkün olanın doğruluğuna 

inanmak olsaydı bu takdirde yanlış olması mümkün 

olmayanın doğruluğuna inanmak gerekirdi ve bu zan değil 

kesin bilgi olurdu. Ancak onun isimlendirilmesinde hata 

vardır. O halde bir şeyde itikadın oluşması için doğrulama ve 

yalanlamanın bulunması gerekir. Tasdik ve onaylama ise 

başka ihtimalin olmadığı durumlar için olabilir. 

 

Son Tarafı: 

Misal vermenin öncülleri yüklemli olduklarında 

birbirine benzeyen iki şey zahiren açık ise misallerle 

açıklanıp sonuçlandırılması gerekir. Benzerlik zahir değilse 

onun da açıkça ifade edilmesi gerekir. Benzerliğin açıkça 

 
23 Geniş bilgi için bk. Farabi, Kategoriler ve Retorik, nşr. ve trc. Ali 

Tekin, Klasik Yayınevi, İstanbul 2019, s. 63-103. Farabi’nin Eserleri, s. 

65. 
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ifade edilmesinde üç öncül gerekir. Birincisi: konusu 

ikincinin konusunun aynıdır ki yüklemi sonucun aynıdır. 

İkincisi yüklemi iki şeyin benzeştiği şeydir. Üçüncüsü ise 

yüklemi aynıyla o şey konusu ikinci şey olandır. Retorik 

kitabı tamamlandı, Hamde layık olan Allah’a hamd olsun. 
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Kalbî Duâlar24 

(K. ed-Deâvâ el-Kalbiyye) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Ebû Nasr el-Fârâbî’ye atfedilen ve Aristo’ya ait olan 

kalbi deliller hakkında. 

Aristo şöyle demiştir: 

Varlık, varlığın zorunlu oluşu ve mümkinattan olması 

daha önce sadece tasavvur edilemeyen manalardan değil aynı 

zamanda zihinde açık ve net var olan manalardandır. Eğer 

bunu anlamak istersen daha fazla açıklamaya gerek yok 

tenbih (yolu ile açıklamalar) yeterli olacaktır. 

Son tarafı:  

Dua zorunlu bir hak ve kendisi ile şefaat istenendir. 

Ayrıca (sadık) rüyalar da haktır. Peygamber olarak 

nitelendirilenlerin ilimlere vakıf olmaları sonradan 

öğrenilmek yolu ile değildir, kesbidir. Onların gaipten haber 

vermeleri de haktır. İbadetler zorunludur ve peygamberlerin 

getirdikleri ahkâm ve hükümler ile emir ve nehiyler haktır, 

vaciptir. İnsan-ı kâmil ilim ve amel ile olur. En büyük 

mutluluğa götüren yüksek mertebe hakiki hikmet sahibi 

olanlar için hazırlanmıştır.  

Her türlü övgüye layık olan Allah’a olsun.  

Bu risale Allah’ın yardımı ile tamamlanmıştır. Başarı 

da O’ndandır. Allah’ın rahmeti yaratılmışların efendisi Hz. 

Muhammed’e ve onun pak ehline olsun. 

 
24 Bk. Risâle fi İsbât el-Muferakât li Ebî Nasr el-Fârâbî, nşr.   Matbaa 

Meclis el-Meârif el-Osmâniye, İstanbul 1345 h., s. 2-11. 
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Yunanlı Büyük Zenon’un Risalesine Şerh25 

(Şerh Risâle Zînûn el-Kebîr el-Yûnânî) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Rabbim bütün halime ve sözlerime yardım et, 

Allah’ım işlerimi tamamlamanı halde ve istikbalde yoluna 

koymanı dilerim. 

Filozof Ebû Nasr el-Fârâbi (Allah aziz ruhunu 

yüceltsin ve iyi çalışmalarının karşılığını versin) şöyle dedi: 

Aristo’nun ve bir diğer yunanlı hocanın talebesi olan 

Zitone’nin risalelerini okudum. O kitabı Hristiyanlar eksiği 

ile fazlasıyla tercüme etmişlerdi. Ben de bu eseri zitone’nin 

yaptığı gibi şerh ettim. Bu risalesini baştarafı Yunanlı 

Zitone’nin risalesidir. Birinci bölümde ilk başlangıcın 

(yaratıcının) varlığına delalet eden şeyler hakkında, ikinci 

bölümde O’nun sıfatları hakkında, üçüncü bölümde eşyanın 

O’na nispeti, dördüncü bölüm nübüvvete dair, beşinci bölüm 

ahkam, altıncı bölümde dönülecek yer hakkındadır. 

 

Son tarafı: 

Lisanı iyi ve doğru söze dayanır ve benzerleri 

diğerlerinden ayırır. Artık kim bunu yaparsa hakiki manada 

filozoftur ve hikmetli davranıp hikmetin sırlarından 

faydalanır. Kim de bunun hilafına davranırsa bakırı altınla 

süslemiş gibi olur. Nitekim kim bundan uzaklaşırsa -Allah 

korusun- hasret içerisinde kalır musibete duçar olur.  

 
25  “Zenon Risalesi” adıyla tanınan eserin yazma nüshası Irak’ta Seyyid 

Brucerdi Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 79-

80. Eser “Büyük Zitone Risalesi Şerhi” adıyla Haydarabat’ta h. 1349 

yılında neşredilmiştir.  Ayrıca bk. isbât el-Muferakât, nşr. Meclis Matbaa 

Dâire-i Osmâniye, İstanbul 1345 h., s. 3-10 
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Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salât-u 

selam Peygamberlerin en üstünü, öncekilerin ve sonrakilerin 

efendisi temiz ve pâk ailesine ve ashabına olsun. Recep 

Ayının üçü-1315 h.  
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Harfler ve Makûlât Kitabı26 

(K. el-Hurûf ve’l-Makûlât) 

  

 

Günümüze tek nüshası ulaştığı bilinen Kitâbu’l-

Hurûf’un ilmi neşri Muhsin Mehdi tarafından yapılmıştır 

(Beyrut 1970). Eser ismindeki “hurûf” kelimesi, sanıldığı gibi 

Aristoteles’in Metafizika’sının bölüm unvanları olan “Alfa”, 

“Beta” gibi harflere atıf yapmaz, Arapçada edat anlamına 

gelen “harf” kelimesinin çoğulu olup “keyfe” (nitelik), “kem” 

(nicelik), “metâ” (zamanda oluş) ve “eyne” (mekânda oluş) 

gibi kategori isimleri olarak kullanılan edatları ifade eder. 

Dolayısıyla kitap adını bilhassa kategorilerin incelendiği 

birinci bölümden alır.  

Kitâbu’l-Hurûf, iki ana bölümden oluşur. Birinci 

bölümde Fârâbî, Fî ağrâzi’l-Hakîm’de ortya koyduğu 

metafizik anlatısının ontoloji kısmını ayrıntılandırır. Bilindiği 

üzere Fârâbî Fî ağrâzi’l-Hakîm adlı risalesini metafiziğin 

konusu hakkındaki kafa karışıklığını çözmek amacıyla 

kaleme almıştır. Hacmi küçük olmasına rağmen oldukça 

 
26 Fârâbî’nin el-Hurûf adlı eseri bir dil terim öğreten eser olmaktan çok 

Aristo’nun metafizik eserine yorum getirmek üzere kaleme alınmıştır. 

Bilgi için bk. K. el-Hurûf li’l-Fârâbî, thk. Muhsin Mehdî, nşr. Dâr el-

Meşrik, 3. bs., Beyrut 2004, s. 27, 61, 226. 
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vazıh ve kuşatıcı bir şekilde metafiziğin konusu ele alan 

risale, bu disiplinin üç kısımdan oluştuğunu söyler: Ontoloji 

(genel kavramlar ve el-umûru’l-âmme), teoloji (ilahiyyât) ve 

tikel bilimlerin ilkelerinin açıklanması (tebyînu mebâdii’l-

ulûmi’l-cüziyye). Bunlardan üçüncüsü, aslında bir kısımdan 

ziyade metafiziğin çeşitli başlıklarına yayılmış bir işlev 

olarak değerlendirilebilir. Metafiziğin genel kavramları ele 

alan bölümüne dair açıklamalar da kısmen Fârâbî’nin mantık 

eserlerine –bilhassa Şerhu’l-İbâre ve Kitâbu’l-Burhân’a- 

yayılmış olmakla birlikte, Kitâbu’l-Hurûf’un birinci bölümü 

bütünüyle metafiziğin ontoloji kısmına tahsis edilmiştir.  

Fârâbî, Fî ağrâzî’l-Hakîm’de metafiziğin konusunun 

mutlak varlık olduğunu belirtir. Dolayısıyla Kitâbu’l-

Hurûf’un ilk bölümü, bir yandan metafiziğin konusunun 

kavramsal açıklamasının yapıldığı, diğer yandan da varlık 

anlamının farklı bulunuşlarının ve kiplerinin incelendiği 

bölümdür. Bölümün iki temel sorusu vardır. Birincisi şudur: 

Var olmak ne anlama gelir? Bu bağlamda Fârâbî, Kitâbu’l-

Hurûf’un birinci bölümünde önce mevcut ve vücûd 

kelimelerinin Arapçada hangi anlamlarda kullanıldığını ve 

felsefî anlamları kazanma sürecini özetledikten sonra felsefî 

bir mesele olarak varlık yüklemini tartışır. Diğer eserlerinde 

de yer yer varlık ve mevcutla ilgili açıklamalar yapar. Bu 

açıklamalar, bilhassa Şerhu’l-İbâre, Fusûl münteze‘a, 

Kitâbu’l-Vâhid ve’l-vahde adlı eserlerinde Kitâbu’l-Hurûf’a 

nispetle kısa ama sistemlidir. Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf’ta 

mevcûdun üç anlamı olduğu sonucuna ulaşır: 

(i) Kategori  

(ii) Doğru 

(iii) Şeyin zihin dışında bir mahiyete sahip olması 

Doğru ile kastedilen, zihinde bulunup dış dünyaya 

örtüşen önermedir. Mevcûdun üçüncü anlamında şeyin 

zihinde tasavvur edilip edilmemesi dikkate alınmaz. Fârâbî 

Kitâbu’l-Hurûf’ta “şey” kelimesinin anlamını incelerken şey 

ile mevcûdun örtüşmediğini açıkça ifade eder ve aralarından 
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eksik girişimlilik (umûm-husûs min vech) olduğuna dikkat 

çeker. Fârâbî’nin Kitâbu’l-Hurûf’ta mevcûda ilişkin 

tahlillerinin İslam düşünce tarihi bakımından en önemli 

yönlerinden biri hem yoktan yaratma görüşüne hem de 

panteizme yönelik eleştiriler içermesidir.  

Kitâbu’l-Hurûf’un birinci bölümünün ikinci temel 

sorusu, mevcudun türleri mesabesinde olan şeyler nelerdir? 

Dolayısıyla bölümün ikinci temel meselesi, kategorilerdir. Bu 

bölümün kategorilere tahsis edilmesi, kategorilerin de esas 

itibariyle mantığın değil, metafiziğin meselesi olduğunu ima 

eder. Nitekim Fârâbî, Fî ağrâzi’l-Hakîm’de de kategorilerin 

metafiziğin konusu olduğunu açıkça ifade eder. Bu bağlamda 

Kitâbu’l-Hurûf’taki kategoriler incelemesi, Fî ağrâzi’l-

Hakîm’deki ifadenin bir tatbiki olarak değerlendirilebilir. 

İlerleyen yüzyıllarda İbn Sînâ eş-Şifâ’da geleneksel olarak 

mantığın bir parçası olan kategorilerin asıl itibariyle 

metafizikte incelenmesi gerektiğini ve bu kitapta sırf Meşşâî 

telif geleneğine bağlı kalmak adına mantık kısmında 

kategorileri incelediğini söyleyecektir.27 Bu sebeple İbn Sînâ 

el-İşârât ve’t-tenbîhât’ın mantık kısmında kategorileri 

incelememiştir. Fî ağrâzi’l-Hakîm ve Kitâbu’l-Hurûf’u 

dikkate alırsak bu dönüşümün Fârâbî’de başladığını 

söylemek gerekir.  

Kitâbu’l-Hurûf’un ikinci bölümü, Kitâbu’l-Mille ve 

İhsâu’l-ulûm’da ortaya konan nübüvvet ve medenî ilimler 

teorisine uygun şekilde millet teorisine tahsis edilmiştir. Bu 

sebeple bölümün birinci kısmında dil, din ve felsefenin 

oluşum süreçleri ve aralarında ilişki incelenir. Bu inceleme, 

dil, din ve felsefenin oluşum ve ilişkilerine getirdiği 

açıklamalar bakımından İslam düşünce tarihi açısından 

benzersizdir. Fârâbî’nin bu kısımdaki temel iddiaları şöyle 

özetlenebilir:  

 
27 İbn Sînâ, eş-Şifâ el-Mekûlât, thk. İbrahim Medkur, Ahmed Fuâd el-

Ehvânî, Abdurrahman Bedevî, Kahire: yy., 1966, s. 43-44.  
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(i) İnsanı insan yapan düşünme ve nesneleri zihinde 

temsil etme faaliyeti, her türlü dil becerisini 

önceler. 

(ii) Dil, insanların düşüncelerini birbirlerine anlatma 

ihtiyacından doğmuştur.  

(iii) Dillerin ortak bir kökeni bulunmayıp her bir 

kavim, çevre şartlarının insanların hançerelerine 

etkisi sayesinde kendisine mahsus bir dil 

geliştirmiştir.  

(iv) Dilin ardından süreç içinde eşyaya dair kavrayışın 

incelmesiyle felsefe ortaya çıkmıştır.  

(v) Hakiki felsefe makullerle, din ise makullerin 

bütün insanlar tarafından anlaşılabilecek 

temsilleriyle ilgilidir. Dolayısıyla felsefe, mertebe 

bakımından dini önceler.  

(vi) Din temsil olduğundan makulü temsil etme 

kabiliyet ve becerisine sahip bir peygamber 

tarafından vazedilir. Dinin esas işlevi, hakikati 

insanların geneline anlatabilmek ve bu hakikate 

uygun bir yaşam vasatı oluşması için yasalar 

vazetmektir.  

(vii) Hakiki felsefe ile hakiki din arasında kesinlikle 

çatışma olamaz. Çatışma, çarpıtılmış felsefe ile 

gerçek veya çarpıtılmış din arasında yahut hakiki 

felsefe ile yanlış yorumlanmış din arasında çıkar. 
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(viii) Dinin teorik yönünün üretimini kelama, pratik 

yönünün üretimini fıkha aittir. Kelamın iki temel 

işlevi vardır. Birincisi, dinin içerdiği teorik ve 

tümel şeylerden din koyucusunun açıklamadığı 

yeni şeyleri çıkarmaktır. Bu çıkarım, din 

koyucusunun açıkladığı şeylerdeki gayesine 

paralel kalınarak yapılır. Bu açıdan bakıldığından 

kelamcı dinin hizmetkârıdır. Din de ister çarpık 

ister hakikî olsun felsefeden sonra olduğundan 

kelamcı dolaylı olarak felsefenin hizmetkârıdır. 

Din insanları belirli bir gayeye yönlendirdiğinden 

kelamcı, yalnızca istifade edilebilecek şeylerle 

yetinir. Fakih ise yine yasaları vazedenin 

onlardaki gayesini dikkate alarak dinin 

uygulamadaki sürekliliğini sağlar.  

Fârâbî’nin toplum teorisini nübüvvet teorisinin bir 

parçası haline getirdiğini dikkate aldığımızda Kitâbu’l-

Hurûf’un ikinci bölümünü metafiziğe mülhak bahislere 

ayırdığını söylemek gerekir. Bu bağlamda Kitâbu’l-Hurûf’un 

ikinci bölümünün Fârâbî külliyatında en yakın akrabası, 

Kitâbu’l-Mille’dir. Fakat Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf’ta Kitâbu’l-

Mille’de bulunmayan bir dil teorisi inşa eder.  

Kitâbu’l-Hurûf’un eksik bıraktığı kısım, ilahiyât 

(teoloji) bahisleridir. Fârâbî İslam’da sudûrcu metafizik 

düşüncenin kurucu düşünürü olmasına ve sadece İslam 

felsefesi tarihi için değil, aynı zamanda genel olarak felsefe 

tarihi için dönüm sayılabilecek katkılar yapmasına rağmen 

metafiziğin bütün meselelerini içeren ve alt konularının 

tamamının incelendiği kapsamlı bir metafizik kitabı 

yazmamıştır. Onun el-Medinetü’l-fâdıla ve es-Siyâsetü’l-
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medeniyye gibi önemli eserleri bir bütün olarak teorik 

felsefeyi ele almakta ve zaten hacim bakımından küçük olan 

bu eserlerde metafizik üçte birlik bölüme tekabül etmektedir. 

Dolayısıyla Kitâbu’l-Hurûf’ta eksik olan ilahiyat bahisleri, el-

Medînetü’l-fâzıla ve es-Siyâsetü’l-medeniyye gibi içerdiği 

meseleler bakımından kapsamlı eserlerde telafi edilmektedir.  

Bununla birlikte Fârâbî’nin Fî ağrâzi’l-Hakîm’de 

çizdiği çerçevenin İbn Sînâ’ya kadar etkili olmadığı 

söylenebilir. Bunun nedeni hem Kitâbu’l-Hurûf’un yapısının 

gerektiği şekilde çözümlenememesi hem de Fârâbî’nin Fî 

ağrâzi’l-Hakîm’de ortaya koyduğu çerçeveyi bütüncül bir 

şekilde müstakil bir kitapta yazmamasıdır. Çünkü metafiziğin 

konusunun Tanrı yahut Tanrı’yı da içerecek şekilde mufârık 

mevcutlar olduğunu düşünen filozoflar, metafizik bir 

araştırmanın her halükârda ontolojiyi gerektirdiğinin daima 

farkında olmuşlardır. Bu sebeple Fârâbî’den sonra Ebû 

Süleyman es-Sicistânî (ö. 391/1001), İhvân-ı Safâ, Âmirî ve 

İbn Miskeveyh gibi bütün filozoflar ve felsefe grupları, illet-

mâlul, zorunluluk-imkân, kuvve-fiil ve tümel-tikel gibi 

varlığın hallerine ilişkin açıklamalar yapmışlar ve bu 

açıklamaları genel olarak Tanrı’ya ilişkin bilginin bir yönden 

dayanağı bir yönden de sonucu olarak vazetmişlerdir. Hatta 

Âmirî gibi bazı filozofların İbn Sînâ’da görüldüğü haliyle 

zorunlu-mümkün ayrımını kısmî farklılıklarla vazettiklerini 

dahi biliyoruz. Meseleye bu açıdan baktığımızda başta Kindî 

olmak üzere metafiziğin konusunun Tanrı olduğunu düşünen 

filozofların varlığın hallerine dair araştırma yaptıkları ve bu 

araştırmaların sonuçları ile Tanrı bilgisi arasında irtibat 

kurdukları açıktır. Fakat bu filozoflar yine de metafiziği, 

Fârâbî’nin tasarladığı şekilde kaleme almamışlardır. 

Fârâbî’nin Fî ağrâzi’l-Hakîm’de ortaya koyduğu, es-

Siyasetü’l-medeniyye, el-Medinetü’l-fâzıla, Kitâbu’l-Hurûf ve 

Kitâbu’l-Mille’de aslî ve ferî meselelerinin parça parça 

kaleme aldığı çerçeve, İbn Sînâ’nın eş-Şifâ külliyatının 

İlâhiyyât (Metafizik) cildinde bütüncül bir anlatıya 

kavuşmuştur. Dolayısıyla İbn Sînâ’yla birlikte Fârâbî’nin 



46 

metafizik ideali, İslam felsefesi geleneğinin temel yönelimi 

haline gelmiştir.  

Fârâbî’nin bilhassa Kitâbu’l-Hurûf ve Kitâbu’l-

Mille’de ayrıntısını ortaya koyduğu nübüvvet ve toplum 

teorisinin de İslam’da felsefe geleneğinin ana yönelimini 

belirlediğini söylemek gerekir. Fakat sadece Kitâbu’l-

Hurûf’ta vazedilen dil teorisinin, İslam düşünce geleneğinde 

bilindiği kadarıyla herhangi bir takipçisi yoktur. 

Prof. Dr. Ömer Türker 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 

Sadece O’ndan yardım isteriz. Hamd Alemlerin Rabbi 

olan Allah’a, Allah’ın Rahmeti de Eliçisi Hz. Muhammed’e 

ve tüm ailesine olsun.  

(Birinci Bölüm: İnne Edatı) 

Şimdi إن devam, sebat, kemal, pekiştirme ve bilgiyi 

ifade eder. İnne ve Enne’nin bütün dillerdeki yeri … 

Farsçada bazen esreli bazen fethalıdır. Yunancada bu edatlar 

İnne Unne’nin her ikisi de pekiştirir. Ancanın pekiştirmesi 

daha barizdir. Çünkü daha çok kemal, daha çok sebat ve 

devama işaret etmektedir. Bu nedenle Allah lafzı için med 

harfi vav ile Unne tabiri olarak kullanılır. (Araplar) bununla 

Allah’ı kastederlerdi. Eğer Allah dışında başkaları için 

kullanılınca kısaca inne lafzı kullanılırdı. Bu nedenle 

filozoflar mevcudata mahiyetini kastederek İnniyye derler. 

Bir şeyin inniyyesi demek en mükemmel şekli ile varlığı yani 

mahiyeti anlaşılır. Ancak İnne ve Enne lafızları burada haber 

için kullanır, inşa için değil.  

 

Son tarafı: 

Beş kıyasın her bir sanatında özel soru çeşitleri vardır. 

Felsefe delilerle ilgili sorular, cedel ilminde dialaktik sorular, 
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sofistlikte de sofist sorular, hitabette hitabet ile ilgili sorular 

vardır. Bu çeşitlere ait her bir soru birbirinden farklıdır. Tabi 

ki her sorunun başarı ve başarısızlık imkânı veya bu gibi 

şeyler vardır. Cedel ilmine dair soruları karşılıklı görüş 

beyanları veya görüş açıklama kuvveleri ile anlaşılır. Diğer 

bütün sanatlar da durum aynıdır. Belagat ile ilgili sorulara 

gelince onunla ilgili de kaşı soruları vardır. 

Filozof Ebu Nasr el-Farabi’nin Harfler adlı risalesi 

burada tamamlanmıştır.  
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Medenî Siyâset28 

(K. es-Siyâseh el-Medeniyye) 

 

      

 

Türk filozof Farabi, düşüncelerini bugün disiplinler 

arası olarak nitelediğimiz çok boyutlu bir şekilde ortaya 

koymuştur. Böylece geçmişte ve dahi bugün felsefe, mantık, 

fizik, matematik ve müzik gibi farklı birçok alanda kendisine 

başvurulan ilk kaynaklardan biri olagelmiştir. Farabi, ortaya 

koyduğu varlık felsefesiyle kendisinden sonraki filozofların 

onun üzerine tartıştığı, geliştirdiği ya da geçersiz kıldığı 

önemli bir felsefi hareketlilik sağlamıştır. Nitekim, Farabi’nin 

 
28 Burada Fârâbî’nin “es-siyâse el-Medeniyye” adlı eserinin bir 

bölümünün baş ve son tarafları yer almaktadır. Çevirisi yapan Prof. Dr. 

Yaşar Aydınlı çeviriye esas olan metni F. M. Neccar’ın neşrinden istifade 

ile tercüme yaptığını ifade etmiştir. Bk. K. el-Mille, Farabi, Neşr. Litera 

Yayıncılık, çeviri: Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, İstanbul 2019. Ayrıca bu 

eserin yazmaları bölümler halinde çoğaltılmıştır. Örneğin Süleymaniye 

Kütüphanesi Ebû Nasr el-Fârâbî’nin es-Siyâse el-Medeniyye adlı eserinin 

bir bölümü Pertev Paşa 618 numaralı koleksiyonda bulunmaktadır. 
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ontolojisi -biraz da zorunlu olarak- onun sosyolojisi ve 

siyaset felsefesini de şekillendirmiştir. Öyle ki Farabi’nin 

sisteminde metafizik fizikten, siyaset ahlaktan, ahlak 

psikolojiden ayrılmaz bir bütün olarak vardır. 

Büyüyenay Yayınları’nın ilk olarak 2012 yılında 

yayımladığı kitap, çevirmenlerin (Prof. Dr. Mehmet S. 

Aydın, Prof. Dr. Abdülkadir Şener ve Prof. Dr. M. Rami 

Ayas) önsözüyle başlamaktadır. Burada dikkat çeken husus, 

köken itibariyle “Doğu” coğrafyasına ait olup Yunanistan’da 

geliştirilen ancak en nihayetinde orada da barınamayan 

felsefeye, Farabi’nin İslam kültürü içerisinde yer edindirmeye 

çalıştığının ifade edilmesidir. İslami literatürde Birinci 

Muallim (el-Muallimu’l-Evvel) olarak da tanınan Aristoteles’i 

İkinci Muallim (el-Muallimu’s-Sani) lakabıyla Farabi takip 

eder. Kendisinden böyle bahsediliyor olması tesadüfi 

değildir. Öyle ki, önsözde “onun karşılaştığı problemlerin 

çoğu Eflatun ve Aristo için problem değildi. Yunan 

toplumunda İslam dini gibi hayatın her alanına yön veren 

yerleşmiş, müesseseleşmiş bir din yoktur” denilmektedir. 

Farabi tevhid akidesine bağlı kalarak İslami bir felsefe 

üretmenin zaruriyetine inanmaktaydı. Platon ve öğrencisi 

Aristoteles’in felsefeleri her ne kadar Farabi gibi filozofların 

düşünme biçimleriyle yakınlık gösterse de Müslüman 

bireyler olarak filozoflar söz konusu felsefeleri kendi 

geleneklerinde tevhid inancıyla farklı boyutlarda yeniden inşa 

etmek zorundalardı. Farabi’ninse bunu İbn Sina’dan İbn 

Rüşd’e kadar uzanan parlak filozoflar zincirinin meşguliyet 

alanlarının temel çerçevesini çizip kendi içinde büyük ölçüde 

tutarlı bir felsefe programı ortaya koyarak başardığı 

söylenmektedir. 

Kitap, Farabi’nin eserine bir giriş niteliği taşıması için 

ilk olarak Prof. Dr. Mehmet S. Aydın’ın 1976’da Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan 

“Farabi’nin Siyasi Düşüncesinde Sa’adet Kavramı” başlıklı 

makalesine yer vermektedir. 
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Farabi’nin eseri ise iki ana bölümden oluşur. Birinci 

bölüm ontolojisini ortaya koyduğu “Varlıkların İlkeleri” 

başlıklı bölümdür. Farabi bu bölümde varlıkları dereceleri 

bakımından sınıflandırır. Ancak varlığın tanımını yapmaz 

çünkü varlığı kapsayan daha geniş bir kavramın olmadığını 

söyler. “Varlık vardır ve apaçıktır”.29 Ancak cisimlerin 

varlığını oluşturan ilkelerden bahsedilebilir ve onlar da altı 

sınıftır. Bu sınıfların ise yine altı mertebesi vardır ve “bu 

mertebelerden her biri o sınıflardan birini içine alır”. Bu 

mertebelerden birincisi İlk Sebep’tir. İlk Sebep aynı zamanda 

ilk varlık ve dolayısıyla varlığı zorunlu olandır. Bu birinci 

varlık Tanrı’dır. “Birinci (Tanrı), kendi özünü bilir; özü, bir 

bakıma bütün varolanlar olsa da. O özünü bilince bir bakıma 

bütün varolanları bilmiş olur. Çünkü diğer varolanlardan 

herbiri varlığı O’nun varlığından almıştır.” İlk Sebep tektir, 

diğer mertebelerde varolanlar ise özlerinde mecburi olarak 

çokluk barındırırlar.  

İkinci mertebedeki varlıklar, semavi (gök) cisimlerin 

varoluş sebepleridir. Gök cisimleri özlerini ikinci mertebede 

varolanlardan alırlar. Bu varlıklar kendilerinden başkalarının 

ortaya çıkmasında ve başkalarına kendilerinde varlık 

vermede özleri dışında başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar. 

“Onların herbirinin varlığından birer birer göklerin varlığı 

çıkar. Önce birinci göğün varlığı zorunlu olarak çıkar ve 

Ay’ın bulunduğu son göğe kadar bu çıkış devam eder”. 

Ancak onlar da özlerini ilk Sebep’ten alırlar. Bundan dolayı 

ikinci dereceden varlıklardır. İlk Varlık, kendisinden 

başkasına ihtiyaç duymaz. Çünkü ondan daha yetkin bir 

varlık yoktur. Ve kendisinden daha noksan bir şeyden varlık 

kazanması da akla aykırıdır. İkinci dereceden varlıklar hem 

birinci Sebep’in hem de kendilerinin özünü bilirler. Sayıları 

semavi cisimlerin sayısıncadır. Farabi bu varlıklara “ruhani 

varlıklar”, “melekler” ya da benzeri adların verilebileceğini 

söyler.  

 
29 Mahmut Kaya, “Farabi”, DİA, C: XII, İstanbul, 1995, s. 145. 
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Üçüncü mertebede Faal Akıl bulunur. Farabi’ye göre 

insanın nihai hedefi saadeti elde etmektir. Saadete ulaşmak 

ise yalnızca kuvve (düşünce) durumundaki akıl ile mümkün 

değildir. Bilkuvve akıl, bilfiile dönüşmeden gerçek saadete 

erişilemez. “Kuvveden fiile geçiş aynı zamanda hissetme 

derecesinden akletme derecesine geçiştir”.30 İşte bu nihai 

akletme derecesine insan Faal Akıl ile çıkabilir. Faal Akıl 

Birinci’yi, ikinci varlıkları ve kendi özünü bilir ve ayrıca 

kendi özleri itibariyle düşünülür olmayan varlıkları da 

düşünülür kılar. Düşünülür olan varlıklar cismani değillerdir, 

dolayısıyla varlıkları maddeye bağlı değildir. Düşünülen 

varlıklar aynı zamanda düşünendirler. Ancak bazı düşünülen 

varlıklar böyle değildirler; düşünülseler de düşünemezler. 

Örneğin toprak, özü itibariyle ne düşünen ne de düşünülendir. 

Ancak Faal Akıl ile bilkuvve akıl bilfiil akla dönüşünce 

toprak düşünülen varlık olabilir. Faal Akıl özünde tektir, 

ancak kendisine sahip olunma derecesi insandan insana 

değiştiği için de çoktur. 

Yukarıda zikredilen ilk üç mertebe cisimde bulunmaz 

ve cisim de değildir. Bundan sonraki mertebeler ise yine 

cisim değildirler ancak cisimlerde bulunurlar. Cisimlerse altı 

türdür: Semavi cisimler, düşünen canlı, düşünmeyen canlı, 

bitkiler, madenler ve dört unsur.  

Mertebelerin dördüncüsü Nefs’tir. Nefs, semavi 

cisimler ile düşünen ve düşünmeyen canlılarda bulunur. 

Düşünen canlının nefsi; düşünme, arzu etme, hayal ve duyum 

güçlerinden oluşur. Semavi cisimlerin nefsleri ise düşünen 

canlınınkine benzemezler. Bu cisimlerin nefsleri varlıkça 

diğerlerinden daha üstün ve daha yetkindir. Çünkü hiçbir 

zaman kuvve halinde bulunmayıp daima fiil halindedirler. 

Düşünen varlık ise önce kuvve sonra fiil halindedir. İnsan 

düşünüleni bilmeye yatkındır ama ancak Faal Akıl ile 

düşünülenin bilgisine eriştiğinde bilfiil akıl haline gelir. 

 
30 Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Farabi’nin Siyasi Düşüncesinde Sa’adet 

Kavramı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.XXI, Ankara 

1976, s. 303. 
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“Düşünmeyen canlılarda ise bunların çoğunda düşünme gücü 

dışında diğer üç güç bulunur. Bu canlıların hayal gücü, 

düşünen canlılardaki düşünme gücünün yerini tutar. Bunların 

kimisinde de yalnız arzu etme ve duyum güçleri vardır”. 

Beşinci ve altıncı mertebeler suret ve maddedir. Bu iki 

mertebe birbirlerinin varolma sebebidir. Suret, örneğin bir 

masada masanın formu gibidir. Madde ise masanın tahtasıdır. 

Masa, madde ile bilkuvve bir öze sahipken suretle bilfiile 

dönüşür. Suretin varlığı maddeyi şart koşar, maddenin varlığı 

ise suret içindir. “Buna göre, ilk amaç, suretlerin varlığıdır. 

Bu suretlerin varlığı da ancak bir konu ile olacağından, 

madde, suretleri almak için konu olmuştur”. Bu noktada 

Farabi göz örneğini verir. Göz bir özdür. Maddesi de gözün 

cismidir. Görme yetisi gözün suretidir. Böylece madde ile 

suretin birleşmesi bilfiil göz olur. Buradan hareketle Farabi 

sureti maddeden bağımsız olan ve maddeye bağımlı olan 

olarak ikiye ayırır. Maddeden bağımsız olanlar cismi 

olmayanlardır. Maddesiz olamayan suretler ise şunlardır: 

Düşünen canlı, düşünmeyen canlı, bitkiler, madenler ve dört 

unsur. Suret ile madde, söz konusu mertebeler arasında varlık 

yönünden en eksik olanlardır. Çünkü daha önce de 

zikredildiği gibi, “suretin varlığı ancak maddede mümkün 

olur. Madde ise, özü ve tabiatı gereği yalnızca suret için 

vardır. Maddenin varoluş nedeni sureti kabul etmesidir. Suret 

var olmayınca madde de var olmaz”. 

Eserin bu ilk bölümü için son olarak Farabi’nin varlık 

felsefesindeki “zorunlu varlık”, “mümkün varlık” ve 

“imkânsız” kavramlarına değinmek gerekir. Zorunlu varlık 

özü itibariyle varolması gerekendir ki bu Farabi’de Allah’tır. 

Bir de “başkasına nispetle zorunlu varlık” söz konusudur. 

Örneğin, güneş özü bakımından mümkün varlıktır ancak aynı 

zamanda ısı ve ışık kaynağı oluşundan dolayı da varlığı 

yaşayan canlılara nispetle zorunlu olan bir varlıktır.31 

Mümkün varlık ise bir öze sahip ancak varlığını bir 

başkasından alan varlıktır. Denilebilir ki ilk Varlık olan Allah 

 
31 Mahmut Kaya, “Farabi”, DİA, C: XII, İstanbul, 1995, s. 149. 
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dışındaki bütün varlıklar mümkün varlıklardır. İmkansıza 

gelince o zaten varlık alemine çıkamayacak olandır. 

Dolayısıyla yokluk anlamına gelir. 

Farabi eserin ikinci bölümüne Medeni Topluluklar 

adını verir. Bu bölümde insanın hayat gayesi olan mutluluğu 

elde edebilmesi için gerekli olan düzenin nasıl sağlanacağını 

toplumsal ve dolayısıyla siyasal açılardan teorize eder. 

Farabi’nin bu alandaki düşüncelerini okurken unutulmaması 

gereken şudur ki, o tüm sistemini kendi varlık felsefesini 

destekler nitelikte kurmuştur. 

İnsan, saadeti tek başına elde edemez. Ancak bir 

topluluğa ait olan insan gerçekten mutlu olabilir. Farabi’nin 

bahsettiği saadet Allah’ı ve ilk prensipleri bilmektir.32 

Saadetin peşinde olan kişi Faziletli Şehir (el-Medinetü’l-

Fazıla)’de yaşamak isteyecektir. Peki, nedir bu Faziletli 

Şehir? 

Farabi insanları, yöneten ve yönetilenler olarak ikiye 

ayırır. Yöneten ile yönetilenin en ayırt edici özelliği sahip 

olunan Faal Akıl derecesidir. Faziletli Şehir’in yöneticisi 

birinci başkan (er-Reisü’l-Evvel)dır. Başkan Allah’ın 

şehirdeki temsilcisidir. Ona göre başkan hem Peygamber hem 

de filozoftur. Ancak her zaman ve her şartta böyle bir 

başkanın var olmasının mümkün olamayacağının farkında 

olan Farabi, şehrin gerekirse aynı özelliklere sahip bir grup 

tarafından da yönetilebileceğini söyler. Yönetilenler bu kişi 

ya da grubu tam bir otorite olarak görmeli ve kendilerinden 

bekleneni yerine getirmelidirler ki böylece saadete 

erişebilsinler. 

Son olarak, bu ikinci bölümle ilgili şunu söylemek 

gerekir ki Farabi’de topluluklar saadeti gerçekten isteyip 

istemediklerine göre sınıflara ayrılırlar. Buradan hareketle 

“Cahil Şehirler” mutluluğun tanımını yapmalarına göre bir 

hiyerarşiye sahiptirler. Cahil Şehirler yine söz konusu 

sınıflandırmanın en iyisidirler, çünkü topluluktaki kişilerin 

 
32 Aydın, s. 305. 
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yaratılışlarından, eğitimlerinden ve benzeri sebeplerden 

dolayı mutluluğu yanlış algılamışlardır. Bir de daha kötü 

durumda olan Fasık Şehirler vardır. Bu şehirlerin toplulukları 

mutluluğun hakikatine sahiptirler ancak bu hakikati 

görmeden gelirler. Bir üçüncü olarak Sapık Şehirler vardır. 

Bu şehre gerçek saadetin taklitleri sunulmuştur. “Onlara 

sunulan fiil ve görüşlerden hiçbiri ile gerçek mutluluk elde 

edilmez”. 

Betül Aslan 

 

Baş tarafı: 

(Varlıkların İlkeleri ile İlgili Olarak Medenî 

Siyâset) 

İnsanlar, tabiatıyla uzman oldukları bilim ve 

sanatların mertebelerine sonra bilim ve sanat çeşitlerinin 

derecelerine göre değerlendirilirler. Sonra sanat ve bilime 

yönelenler mertebece farklı olabiliriler. Elbette bu bilim ve 

sanatın aşağı deresinde olanlar dersçe bakımından yüksekte 

olanlardan daha aşağı bir mertebededirler. Bu snatve bilimin 

küçük bir çeşidi için hazır olan kimseler onun daha üstün bir 

parçası için hazır olanların aşağısındadır. Sonra tabi olarak bu 

bilim ve sat cinslerinin gücüne sahip olan kişi yeteneklerinde 

yarışırlar. Çünkü bu kimselerin yetenekleri olanlar ile bu 

konuda yeteneği olmayanlar arasında farklılık vardır. Bu 

konuda yetenekleri olan kimseler daha az yetenekli 

olanlardan önce gelmeleri doğaldır. 
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Son tarafı: 

(Farklı İşlerin Hayali) 

Hayal edilen bazı şeylerin farklı ve birbirine münasip 

olmasında bir mânia yoktur. Çünkü bu gibi şeylerin birbirine 

benzemesi aynı zamanda mevcudatın ve mutluluğun 

mertebeleri ve bu mevcudata benzeyenler ile diğer bazılarının 

aynı şekilde benzerler ve bunların eşit olmaları mümkündür.  

Eğer bütün bunların hepsi aynı şekilde birbirlerine eşit 

iseler ve tam anlamıyla birbirine benziyor iseler hepsi de 

rasgele kullanılabilirler. Şayet mertebece onlar birbirinde 

farklı iseler birbirine en çok benzeyenleri veya hakikate en 

yakın olanları tercih edilir. Bunların dışındakiler de dışarıda 

bırakılır. 



56 

Fârâbî'nin Siyâset-i Medeniyye Kitabı'ndan Bir 

Fasıl33   

(Fasl min K. es-Siyâseh el-Medeniyye) 

 

Baş tarafı: 

(İnsan Topluluğu ve Milletler) 

Bütün insan topluluğu mutlak surette milletlere ayrılır 

ve millet, huy ve karakter (örf ve adetleri) ile bir milleti 

diğerlerinden ayıran özelliklerinden birisi lisandır. Bununla 

bir toplumun kendisini ifade ettiği dildir. Milletler arasında 

büyük topluluklar olduğu gibi küçük topluluklar da vardır. 

Huy karakter ve dil hususunda milletlerin farklı farklı 

oluşunda bazı en önemli nedenleri arasında yeryüzünü 

oluşturan gök cisimlerinin (gezegenin), sabit yıldız 

kümelerinin, yeryüzü eğilimlerinin farklı ve gökyüzü 

cisimlerine yakınlık ve uzaklıkları iledir. 

Milletleri millet yapan özelliklerden bir tanesi de 

yeryüzü topraklarının farklı oluşudur. Çünkü bu farlılık ilk 

anda sabit gezegenlerin konumunun, daha sonra da 

eğilimlerinin farklı oluşundandır. 

 

 

 

 
33 Bu muhtasar eser Ebû Nasr el-Fârâbî’nin es-Siyâse el-Medeniyye adlı 

eserinin bir bölümünden alınmıştır. Bu muhtasar eser Süleymaniye 

Kütüphanesi Pertev Paşa 618 numaralı koleksiyonda bulunmaktadır. 
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Son tarafı: 

(İlliyyet ve Ma'lûliyyet) 

Bu mertebelerden biri başlangıç kılınıp muteber 

illetlerin tarafında derine dalındığında iki silsile mutabık olur 

ki illetlerin mertebeleri, nedenlerin mertebelerinin üzerine 

daima bir mertebe artması vacip olur. Yoksa illiyyet ve 

maluliyyet batıl olur ve her ikisine lazım gelen öne geçme ve 

geride kalmasının vücûbu kalkar. Bu, mertebelerin hangisinin 

miktarında ittifak olursa onun hükmüdür. 
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El-İbâre Kitabının Hâşiyesine Ta’lik34 

(Ta’lîk el-Havâşî alâ K. el-‘İbâreh) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Mâkûl olanlar ya doğrulanır veya yalanlanır. Hangi 

makuller doğrulanmaz veya yalanlanmaz! (Aristo) Der ki: 

Doğrulanan ve yalanlanan Mâkûlât birbirini oluşturan 

makullerdir. mürekkeb ve mufaddal olarak ikiye ayrılır. 

Mürekkeb makuller bir makulün diğer bir makulü ispat 

etmesidir. Mufaddal makuller ise bir makulün diğer makulü 

devre dışı bırakmasıdır. 

 

Son tarafı:  

Bu bölümü Aristo’nun Eflatun’un sözlerini eleştiren 

bir bölüm olarak hazırladık. Aristo diğer eserlerinde olduğu 

gibi bu konuyu önemine binaen ele alınca anlar ki Eflatun bu 

konuda aşırı ve katı görüşlere sahiptir. 

 

  

 
34 Eserin Farabi’ye atfında şüphe vardır. Çünkü Farabi üzerinde çalışma 

yapan ne biyografik eserlerde ve ne de araştırmacıların notlarında yer 

almamaktadır. Ancak bu nüsha İran’da Milli Kral Kütüphanesi’nde 280 

numaralı mecmuada 1-216 varakları arasında Farabi’ye atfen yer 

almaktadır. Bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 125.  
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Felsefenin Temel Meseleleri35 

(Uyûn el-mesâil) 

 

Baş tarafı: 

[Bilginin Kısımları] 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 

 Fazilet bahşeden Allah’a hamd olsun. Hazret-i 

Muhammed (Sallahu Aleyhi ve Sellem) ve âline de salât 

olsun. Muallim-i Sânî (yani ikinci öğretmen lakabıyla 

meşhur) Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan el-

Fârâbî -Allah aziz (yüce) ruhunu mukaddes kılsın ve ondan 

râzı olsun- telif ettiği (yazdığı) Uyûnu’l-Mesâil eserinde 

şöyle dedi: 

Bilgi, tıpkı güneşin ve ayın tasavvur edilmesi  gibi 

mutlak (kesin, şüpheye mahal olmayan) ve göklerin iç içe 

geçmiş küre olarak ortaya çıkması gibi tasdiklenen bir 

kavrayış olarak kısımlara ayrılmıştır. Malum olduğu üzere 

kâinat sonradan yaratılmıştır (mahlûktur). Tıpkı boyu, eni, 

derinliği (üç boyutluluğu) bilinmeden bir cismin tasavvur 

edilememesi (kavranılamaması) gibi biz de bir düşünceyi, 

kavrayışı bir öncekiyle tamam edebiliriz. (Ancak) bir 

tasavvurun kendinden öncekiyle kavranabilmesi bütün 

tasavvur edilen şeyler için geçerli değildir. O vakit kendinden 

önceki tasavvura ihtiyaç duymayan bütün tasavvurların 

kendinden öncekine bağlı olmayan bir tasavvurda nihâyete 

ermesi gerekir; tıpkı varlık, gereklilik ve mümkinât 

(olabilirlik) gibi. Bu, önceki şeyin tasavvuruna ihtiyaç 

 
35 Ed-Devâ el-Kalbiyye’de Uyun el-mesîl’in bazı konuları yer almaktadır. 

Bilgi için bk. Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, 

Klasik Yayınevi, İstanbul 2017, s. 117; el-Mecmû li’l-Fârabî, nşr. Matbaa 

es-Saâdeh, İstanbul 2007, s. 65-75. 

Daha önce Prof. Dr. Mahmut Kaya tarafından Türkçeye tercüme edilen 

eser, Şerife Gürel tarafından yeniden Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri şu an 

tashih aşamasındadır. 
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duyulmayışı, o şeyin tasavvuru için kolaylaştırıcı bir şey 

olacağına şüphe yoktur.  Zira (bunlar) açık ve net bir şekilde 

zihinde yer etmiştir. Kişi bu manaları sözle açıkladığında 

şüphesiz bu zihne bir tembihtir (ikazdır). Yoksa görülen 

(zaten ortada olan, bilinen) şeyleri ortaya çıkarmakla bunları 

açıklamış olmaz. Ve (o şeyleri) tasdik ederek idrak etmek de 

mümkün olmaz. Eşyanın öncesini idrak etmeden 

(kavramadan) sonrasını da idrak etmek mümkün değildir. 

Tıpkı evrenin (kâinatın) sonradan yaratılmış olduğunu 

bilmeyi murad ettiğimizde, evrenin başlangıçta dürülmüş bir 

hâlde olduğu ve her dürülü şeyin sonradan yaratılmış olduğu 

bilgisine ihtiyaç duymamız, sonrasında da evrenin sonradan 

yaratılmış olduğuna şüphe olmadığını bilmemiz ve 

nihâyetinin de aynı şekilde biteceğini bilmemiz gibi. Bu 

tasdik (bilip kabul ettiğimiz şey, bu görüş), önceden tasdik 

edilmiş olmayan (şeyin) tasdik edilmesinde düşer (yani 

ortadan kalkar).   

 

Son tarafı: 

[Mahiyeti kavranamaz buyrulan ruha dair bahisler] 

Eflatun’un dediği gibi nefsin bedenden önce var 

olması uygun değildir. Tenâsühu (ruhgöçü) savunanların 

dediği gibi de ruhun bir bedenden başka bir bedene (yani 

insanın bedeninden ayrılan ruhun insandan başka bir insana 

veya insandan hayvana, hayvandan insana, bir bitkiye veya 

bir cisme) geçmesi uygun değildir. Ruh, bedenden ayrıldıktan 

sonra onun için saâdet (bahtiyarlık) veya şekâvet (kutsuzluk, 

belâ ve zillet hâli) vardır. Bu hâller bütün ruhlar için farklılık 

arz eder, (her ruh) yaptığı işlere göre hak ettiğini bulur. İşte 

bu, tıpkı beden sıhhatine dikkat etmeyen kimsenin bedenine 

hastalığın gelmesi gibi (ilâhî) âdalet ve (yerine getirilmesi 

gereken bir) yükümlülüktür. İşlerde muvaffakiyet (başarı) 

Allah Teâlâ’nın hidâyetiyledir. Herkes ne için yaratılmışsa 

onu yapmak kolaylaştırılır.  
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Allah’ın yardımı bütün eşyayı ve irtibatlı olan her bir 

şeyi kuşatmıştır ve olan her şey O’nun kazasıyladır. Şüphesiz 

şerli şeylere (kötülükler) tâbi olmakla değişen şeylerdir 

(izâfîdir). Kâinata ulaşan bozukluklar kötülükten kaynaklı 

kötülüklerdir. İşte bu  maddî âleme ait şeylerdeki kötülükler 

(kaos gibi, şer gibi görünen şeyler) övülmüştür (makbuldür). 

Çünkü eğer bu kötülükler olmasaydı iyilikler ve ona ulaştıran 

şeyler çok olmazdı. İşte bu sebepten şerrin kolaylaştırıcı 

etkisi iyiliğin de çok olmasını gerekli kılar.  

Uyûn el Mesâil adıyla bilinen bu risâle tamamlandı, 

Alemlerin Rabbine hamd-u senalar olsun.  

Şerife Gürel 
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Felsefe Önermeleri36 

(Füsûs el-hikem) 

 

Baş tarafı: 

Etrafımızdaki her bir varlığın bir mahiyeti (özü) ve bir 

de hüviyeti (vücudu) vardır. Ancak Mahiyet ile hüviyet bir 

olmadığı gibi mahiyet hüviyetin bir parçası da değildir. Şayet 

insanın mahiyet tasavvuru hüviyet tasavvuruyla aynı olsaydı 

insanın mahiyet düşüncesi de hüviyet düşüncesi ile aynı olur 

ve bu tasavvur varlığın vücudunu tasdik eden ve onun bir 

parçası olduğunu gerekli kılan şeyle aynı olurdu. Eğer böyle 

düşünülemiyorsa (insan) varlığının özsüz kavranılamayacak 

bir unsur olduğu bilinmelidir. 

İnsanı insan olarak kavrayan kimse, cisim veya 

hayvanı da hayvan olarak algılar, Bunda nasıl ki şüphe yoksa, 

aynı şekilde var olduğunda da şüphe duymaz. Ama durum 

(tam olarak) böyle değildir, aksine insanoğlun bir algısı ve 

kanaati olmazsa (bu şekilde düşünür). Çünkü daha önce 

açıklandığı gibi varlık ve öz birleşik unsurlardan değil de 

arızi (geçici) ve lazımi (daimî) unsurlardandır. Özetle varlık, 

özün levahıkından (eklentilerinden) değildir. Çünkü varlığı 

olmayan her lahikanın (eklentinin) varlığı olan bir şeye 

 

36 Bu nüshanın hatimesinde şunlar mevcuttur: “Hattat Halil b. Ali kaleme 

almıştır. Allah ona ve anne babasına mağfiret eylesin, ihsanda bulunsun”. 

Bu risale insanı mahiyet ve hüviyet farklarını ele aldığı eseri olarak 

Farabi’ye atfedilmektedir. Eserin birçok yazma nüshası, baskı, tahkik ve 

tercümesi bulunmaktadır. Bk. mesela İstanbul/Süleymaniye, Şehid Ali 

Paşa nr. 1385; el-Mecmû’ li’l-Fârâbî, nşr. Matbaa Saâde, İstanbul 2007, s. 

115-176. 
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tutunması muhaldır (imkansızdır), aynı şekilde mahiyetin 

mümkün olacak bir şeye tutunması ancak o şey meydana 

geldikten sonra mümkün olur. Bu nedenle meydana gelen 

şeyin meydana geldikten sonra oluşması mümkündür. Bu 

şekilde kendinden sonra gelenin kendinden sonrakine 

tutunması gerekir. Çünkü mahiyetinden dolayı meydana 

gelen lahikaların varlığının kendinden dolayı meydana 

gelmesi imkân dahilindedir.  

 

Son tarafı: 

67. önerme 

(Sıfatları haiz olan şey) 

Mevzu (dayanak noktası) sıfatları ve muhtelif 

durumları taşıyan şeydir. Suyun donması ve kaynaması, 

kerestenin iskemle ve kapı ile giysinin beyaz veya siyah 

olması gibi. 

68. önerme 

(O’nun her şeyin kaynağı oluşu) 

O Zât-u Celâl her varlığın kaynağı olması 

bakımından, mevcudatın en üstünü olması bakımından ve de 

bütün zamanın O’na atfedilmesi açısından bir ilktir. Zira 

zaman onun yanında hiçbir şey olmayan mevcuttur. O ilktir; 

çünkü her şey dikkate alındığında öncelikle eserleri, ikinci 

olarak eşyalar sebep ve esasları bakımından O’na nispet 

edildiği zaman zaman dışında ahir; ezeli oluşu ile her şey 

O’na nispet edilir. O âhirdir; çünkü her talebin ve her 

mutluluğun dayanağıdır. Sana ne için su içtin, denildiğinde 
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“mizacı değiştirmek için” dersin. Aynı şekilde niçin sağlık 

denilirse “mutluluk ve iyi olmak için” dersin. Sonra da O’na 

akla başka soru gelmez. Çünkü mutluluk ve iyi olmak 

O’ndan talep edilir, başkasından değil. Her şey gücü ve isteği 

kadar İlk Hakka ulaşır. İlimde derinleşenler O’nun halini, 

güçleri oranında bilirler. Bu konu izahı geniş ve tafsilatı 

çoktur.  

O Hakiki âşık olunan ilktir. Bu nedenle her şeyin 

gayesi ve düşüncenin ilki ve tüm varlığın sonudur, varacağı 

yerdir. O her şeyin yaptıklarına göre hesaba çekilmesini talep 

edendir. O yokluğu yok etmeye ve mahiyetleri layıkı veçhile 

ortadan kaldırmaya kadirdir. (O’nun zatından başka her şey 

fanidir, yok olacaktır.) (Kasas, 88) 

Hamd bizlere doğru yolu gösteren ve ihsanda bulunan 

Allah’a, salat-u selam Hz. Muhammed’e aline ve ashabına 

olsun.  
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Felsefe Öğreniminden Önce Bilinmesi 

Gerekenler37 

(Risâle fî mâ yenbağî en yukaddem kable ta‘allumi’l-

felsefe) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla 

Ebu Nasr el-Farabi Der ki: Aristo temel olarak 

alındığında felsefe öğreniminden önce bilinmesi ve 

öğrenilmesi gereken hususlar dokuz tanedir. Birincisi; felsefe 

ekollerini bilmektir. İkincisi; Aristo’nun kitaplarında her 

birisinde neyi amaçladığını bilmektir. Üçüncüsü; Felsefe 

öğrenimine başlamadan önce öğrenilmesi gereken ilimleri 

bilmektir. Dördüncüsü; felsefe öğrenmenin amacını 

bilmektir. Beşincisi; Felsefe öğrenmek isteyen kimsenin 

felsefenin metodunu bilmesidir. Altıncısı Aristo’nun 

eserlerinde nasıl bir üslup kullandığını bilmektir. Yedincisi; 

Aristo’nun eserlerinde kapalı üslupları kullanmayı bilmektir. 

Sekizincisi; Felsefe yaparken kişinin nasıl olması gerektiğini 

bilmesidir.  Dokuzuncusu; Aristo’nun eserlerini öğrenmek 

isteyen kimsenin neye ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekir. 

 

Son Tarafı: 

(Felsefe eserlerini okumadan önce) bilinmesi 

gerekenlere gelince; birincisi, (Organon’un) mantık kitabının 

gayesi, ikincisi; (Aristo’nun) ilminden nasıl yararlanılacağı, 

üçüncüsü; kitaplarına neden bu isimlerin verildiği, 

 
37 “Meşşaî Felsefe Ekolü”ne ait bilgiler ihtiva eden felsefe öğrenmeden 

önce bilinmesi gerekenleri ibtidai bilgileri ifade etmektedir. Geniş bilgi 

için bk. Mahmut Kaya, Felsefe Metinleri, Klasik Yayınevi,10. Baskı, 

İstanbul, 2003; el-Mecmu’ li’l-Farabi, nşr. Matbaa Der Saâde, İstanbul 

1908, s. 57-64. 
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Dördüncüsü; kitapların Aristo’ya ait olup olmadığının tespiti, 

beşincisi; kitaplarda konuların tertibi, altıncısı; Kitaplarında 

kullandığı söz sanatlarının çeşitleri, yedincisi; Aristo’nun 

eserlerinde konuların kaç bölümde ele alındığı.  

Kıyas ise iki kısımdan oluşur. Birincisi; Kıyası 

meydana getiren öncüller. İkincisi ise kıyasın meydana 

geldiği şekiller. Kıyas ilminin bilgisi “Analitikler” adlı 

eserden, öncüller ise bu cinsin tarif ve şekillerden 

öğrenilebilir. Bu da bu eserin son bölümünün sözlerdir. 
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İlimlerin ve Sanatların Faziletine Dair38 

(Risâle fî fazîleti’l-‘ulûm ve’s-sınâât) 

 

Baş tarafı:  

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 

Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed el-Fârâbî şöyle 

dedi: 

İlimlerin ve sanatların üstünlüğü kısa olsun, uzun 

olsun ancak ve ancak konusu, detaylı delilleri veya faydasının 

büyüklüğü ile olur. Büyük faydasından dolayı diğerlerinden 

üstün olan ilimlere gelince zamanlara ve milletlere göre 

ihtiyaç duyulan ilahiyat ilimleridir. Derin delilleri ile üstün 

olan ilimler mühendislik gibi ilimlerdir. Konusunun değerli 

oluşundan dolayı tercih edilen ilimler astroloji gibi ilimlerdir. 

Bazen de metafizik ilimler gibi bu konuların her üçünü veya 

ikisini bir ilim altında bir araya getirir.  

 

Son tarafı:  

Durum bu gibi örneklerde olduğu gibi bu ilim ve 

sanatlarla meşgul olmanın ya bu sanatı sevdiğinden dolayı 

hobi olarak ya maişet ve kazanç vesilesi olduğundan veya 

denildiği gibi “makbul olan her şeyin mahzurlu bir tarafı 

vardır” sözünde olduğu gibi ilimlerin sakıncalı yönlerinden 

dolayı çalışmaktır. 

  

 
38 Bk. Risâleh fî isbâti’l-mufârakât li’l-Farabi, neşr. Matbaa Meclis 

Dâiretu’l-Meârif el-Osmaniye, İstanbul h. 1346 (m. 1926), s. 1-17. 
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Ferâset İlmine Dâir39 

(Risâle fi’l-ferâse) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

 Hamd mahiyeti ile layık olana, ulûhiyeti ile şükre 

mazhar olan Allah’a olsun. Salat ve selam risalet ile görevli 

Hz. Muhammed’e, âline ve ashabına olsun. 

Bu kitap ferasete dair konuları ihtiva eden bir 

risaledir. Allah’tan muvaffak etmesini isteriz. Bu ilimde 

kelam külli işlerdeki sözlere göre tertip edilmiştir. Bu eserin 

birçok fasılları vardır. Feraset bilgisi de ahlaka göre zahiri 

hallerin delillerinden oluşur.  

 

Son tarafı: 

Maymunların ahlakı güzel değildir. Bu delil 

maymunlardan alınmıştır. Bu konu ile son sözlerimdir. Selam 

ve ihsan ile. 

 

  

 
39 Nüsha’nın Farabi’ye atfında şüphe vardır. Nitekim hiçbir biyografi 

eseri bu yazmadan bahsetmediği gibi araştırmacılar da adını 

çalışmalarında zikretmemektedirler. Yazmanın adı sadece İran’da Kral 

Halk Kütüphanesi 653 numaralı mecmuada 16-27 varaklar arasında 

mevcut olduğuna dair Bağdat’ta hazırlanan Farabi bibliyografyasında 

geçmektedir. Bu maksatla detaylı araştırmaya ihtiyacı vardır.  Bk. 

Müellefât el-Fârâbî, s. 118. 
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Erdemli Şehir Halkının Görüşlerinin İlkeleri40   

(Medînetü’l-Fâzıla - K. Mebâdii ârâi ehli’l-medîneti’l-

fâzıla) 

 

 

 

Ebû Naṣr Muḥammed b.Muhammed b.Uzluğ el-

Fârâbî et-Türkî el-hakîm el- meşhur, Başta mantık ve musiki 

olmak üzere birçok ilmi mevzuda eser telif etmiştir.  

Müslümanların en büyük filozofudur. İlminde ve sanatında 

onun mertebesine ulaşmış başka kimse yoktur. Miladi 872 

yılında Ortar'da doğmuş ve 950 yılında Şam'da vefat etmiştir. 

Farabi'nin telif ettiği eserlerden en önemlisi kuşkusuz 

el-Medinetü'l- fâdıla / Ideal Devlet kitabıdır. Kaynaklarda 

 
40 Kısaca “Erdemli Şehir” olarak da tanınan eserin Türkiye’de ilk 

tercümesi Fazıl Medine Halkının Reyleri olarak Türkçeye çevrilmiştir. Bu 

Eser, 17 bölümde ele alınan eser, erdemli şehir halkının Yaratıcı, evren ve 

insan hakkında bilinmesi gerekenler hakkında bilgiler yanında erdemli 

şehir idarecilerin özellikleri tam tersi olan şehir olanların vasıflarından 

bahsetmektedir. Eser Türkçe başta olmak üzere Almancaya, Fransızcaya 

ve İspanyolcaya da çevrilmiştir. Detaylı bilgi için bk. Süheyl Ünver ve 

diğerleri, Farabi Tetkikleri, nşr. Burhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul 

1950, s. 17-19; Yaşar Aydınlı, Erdemli Şehir Halkının Görüşlerinin 

İlkeleri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 9-16 
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Kitâbu Ârâéehli'l-medîneti'l-fâzıla ve Kitâbu Mebâdiéârâéi 

ehli'l-medîneti'l-fâzıla geçmekle birlikte genellikle el-

Medînetü'l-fâzıla olarak anılmaktadır. Fârabî olgunluk 

döneminin ürünü olan eserin telifine Bağdat'ta başlayıp, 942 

yılında Şam'da tamamlamıştır. 

el-Medînetü'l-Fâzıla genel muhtevası itibariyle biri 

varlık, diğeri siyaset felsefesi olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Eserin baş tarafında on dokuz madde halinde 

yer alan özetin, müellif tarafından yapıldığına dair bilgi 

yoktur. Kitabin ilmi neşrini gerçekleştiren R.Walzer, ana 

başlıkları altı fasıl, alt başlıkları da özete göre on dokuz bab 

şeklinde göstermiştir. Daha önce eserin tenkitli neşrini yapan 

Albert Nasrî Nadir ise, bab ayrımına yer vermeyerek 

başlıkları otuz yedi fasıl halinde belirlemiştir. Bu durumda 

Farabî'nin tespit ettiği başlıkların orijinalliğini koruyup 

korumadığı bilinmemektedir. 

Fârabî eserinde mukaddimeye yer vermeden konuya 

Tanrı ve O'nun sıfatlarıyla başlar. Filozof, Tanrı'nın 

varlığının kanıta gerek kalmayacak derecede apaçık olduğu 

için deliller üzerinde durmaz. Önce Tanrı'nın sıfatlarını ele 

alır ve Tanrı'yı ilk varlık, ilk sebep, bir ve ezeli olarak niteler. 

Daha sonra O'nun ortağı, benzeri ve zıddı bulunmadığını; 

mümkün varlık kategorilerinin tarifi cins ve fasla dayanılarak 

yapıldığı halde, Tanrı bu gibi niteliklerin ötesinde 

olduğundan tarifinin yapılamayacağını belirtir. (Fasıl 1-4) 

Tanrı'nın varlığı en mükemmel varlık olduğuna göre, 

O'nun yüceliği, ululuğu, kutsallık ve güzelliği de her şeyin 

üstündedir. Şu hâlde Tanrı hem aşk hem âşık hem de 

maşuktur. Bu üç kavram O'nun zatında aynı hakikatin bir 

ifadesi sayılmaktadır. (Fasıl 5-6) 

Kitabın siyasetle ilgili bölümünde Fârâbî, bir devlet 

başkanında olması gereken erdemleri sıralamaktadır. Ona 

göre devlet başkanında şu hasletler olmalıdır: Organları tam 

anlayışlı, belleği güçlü, öğrenmeye hevesli, akıllı ve ince 

görüşlü olmalıdır. Yiyeceğe, içeceğe ve eğlenceye tutkun 

olmamalıdır. Doğruluğu sevmeli, yalancılıktan kaçınmalıdır. 
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Nefsini yüksek tutmalı ve kendisinden kuşkulandıracak 

şeylerden çekinmelidir. Dindar olmalı ve dünyevi kaygılarda 

gözü bulunmamalıdır. Adaletli olmalı ve kötülük yapmaktan 

çekinmelidir, işinde arzulu olmalıdır. (Fasıl 23) 

Fârâbi'de siyaset ilminin ilk hedefi gerçek mutluluğa 

ulaşmaktır. Mutluluk erdemli şehrin belirleyici özelliği ve 

özüdür. Ona göre gerçek mutluluğun asıl mekânı ahirettir. Bu 

nedenle iki âlem birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Dini hayat 

dünyevi hayattan kopuk değil aksine dini hayat dünyevi 

hayatın merkezi ve mihveridir. İşte, dünya ve ahiret 

saadetinin birlikte gerçekleşeceği şehir " Erdemli şehir" dir.  

Erdemli şehrin idarecisi ile âlemin idarecisinin farklı 

olmaması gerekir. Ancak yeryüzü idaresi doğrudan değil 

dolaylı olarak vahiy ve peygamberler vasıtasıyla yapılmak 

mecburiyetindedir. "el-Evvel'den ruhu'l-kudü vasıtasıyla 

gelen bu vahyi, şeriat olarak şehirde uygulamaya başlar yani 

burada hâkim olan irade de el-Evvel'in iradesidir. Böylece 

bütün kâinat O'nun iradesinin somutlaştığı bir mekân olur. 

Erdemli şehrin başkanı da bunun aracısıdır. (Fasıl 31) 

Fârâbi, Erdemli şehrin karşısında yer alanları Cehalet 

şehri, Fasık şehir ve Değişken şehirler olarak 

adlandırmaktadır. (Fasıl 29) 

Necmi Küçük 

 

Baş tarafı: 

İnanılması gereken şeyin Allah olduğu ve O’nun ne 

olduğu, nasıl olduğu, nasıl tavsif edilmesi gerektiği, hangi 

yönden diğer varlıkların sebebi olduğu, bu varlıkların O’ndan 

nasıl meydana geldiği, onları nasıl yarattığı, kendisi ile nasıl 

irtibat kurduğu, nasıl bilinip anlaşıldığı, O’nun hangi 

isimlerle isimlendirilmesi gerektiği ve bu isimlerle ilgili 

olarak nelere delalet ettiği konuları hakkındadır. 
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Sonu tarafı: 

Bu ve benzeri düşüncelerle hikmet ortadan kalkar ve 

bütün her şeyin kendi cevheri bakımından mütekabil varlıklar 

olmalarının, cevherleri ve arazları itibariyle sonsuz sayıda 

varlıklar olmalarının mümkün olduğu kabul etmek ve asla 

hiçbir şeyi imkânsız görmemek suretiyle nefislerde beliren 

imkânsız şeyi gerçek gibi gösterir. 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Bu kitabın bölümlerin sayımı 

Filozof ve muallim-i Sani olan Ebu Nasr Muhammed 

b. Muhammed el-Fârâbî’nin faziletli şehir halkının 

görüşlerinin ilkelerine dair kaleme aldığı kitaptır.  

Birinci bölüm: İnanılması gereken şeyler arasında 

bulunan Allah’a dair bir bölümdür. Allah’ın ne olduğu, nasıl 

olduğu, nasıl tasavvur edildiği, hangi yönden varlığın sebebi 

olduğu, varlığın ondan nasıl geldiği, O’nun mevcudatı nasıl 

anladığı, onların O’na ne şekilde bağlı olduğu, onların nasıl 

tanınıp anlaşıldığı, hangi isimlerle isimlendirilmesi gerektiği 

ve bu isimlerin O’nunla ilgili olarak neye delalet ettiği 

hakkındadır. 

 

Son tarafı: 

Buradan hareketle söylenen bir sözün doğru olmaması 

veya söylenen sözlerin tamamının doğru olması ve asla 

herhangi bir engelin olmaması gerekir. Çünkü bir şey o şeyin 

tabiatı olarak konulmuşsa bugün o lafızdan anlaşılan şeyden 

başka bir şey anlaşılması mümkündür. Ayrıca bu anlaşılan 

şeyin var olması ve makul olması mümkün olmayan şeyler de 

vardır. Hâlihazırda hangi şey olduğunu bilmediğimiz bir 
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şeyin zıddının veya benzerinin olması doğaldır. Sonuç olarak 

bizce imkânsız olanın imkân dâhilinde olamaması da 

mümkündür.  

Bu kitap övgüye layık olan Allah’a hamdolsun 

tamamlandı. Bu nüshayı Ebu Said Ebu Nasr ile Ebu Cerir’in 

talebesi –Allah ömürlerini uzun etsin- Yahya b. Abdülmesih 

el-Mütetayyib el-Fârâbî h. 463 yılında cumada el-ahire 

ayında yazmıştır. Hamdolsun Allah’a, sadece O’ndan yardım 

diler ve sadece O’na tevekkül ederiz.41  

 

41 Bu nüshayı Ebu Nasr el-Farabi’nin talebesi olan Yahya b. Abdülmesih’in 
kaleme aldığı bazı kayıtlarda geçmektedir. Nitekim nüsha İran’da Kral 
Halk Kütüphanesinde mevcuttur (demirbaş no: 5925, varak 15-92). Bilgi 
için bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 91. 92. Ayrıca bk. el-Medine el-Fâzıla Tanrı-
Âlem-İnsan, çev. Yaşar Aydınlı, nşr. Litera Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 18, 
271. 
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Aklın Anlamları42   

(Makâle ev risâle fî me‘âni’l-‘Akl) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Akıl kelimesi birçok anlamda kullanılır. Birincisi; 

insanların kullandığı ve “o akıllıdır” dediği şeydir. İkincisi; 

kelamcıların kullandığı ve “aklın gereği budur veya akıl bunu 

reddeder” diyerek sıkça tekrarladıkları şeydir. Üçüncüsü; 

Aristo’nun el-Burhan adlı eserinde sözünü ettiği akıldır. 

Dördüncüsü; onun altıncı bölümünde (Nikomakhos Ahlakı 

diye) söz ettiği akıldır. Beşincisi; Nefs adlı kitabında sözünü 

ettiği (De Anima) akıldır. Altıncısı Mâ ba’de’t-tabî’a adlı 

eserinde sözünü ettiği akıldır.  

 

Son Tarafı: 

Ben burada birinci maddeden, fa‘âl akılda suretleri 

verilen diğer maddeler ile bizim bildiğimiz mevcudatı konu 

ediyorum. Zira bu suretler ancak oluştukları maddeler 

içerinde bulunurlar. Fa‘âl akıldaki süretlerin kısımları yoktur, 

maddedeki suretlerin kısımları vardır. Fa‘âl akıl bunu uygun 

bulur, çünkü o bölünmeyi kabul etmez veya zatında 

bölünmeyen eşyadandır. Suretler maddeye cevherinde 

bulunanın benzerini verir. Bu şekilde madde de bölünmeyi 

kabul etmez. Bu konuyu Arista Nefse dair kaleme aldığı 

eserinde ele almaktadır. 

 

  

 
42 “Akla Dâir” adıyla da tanınmaktadır. Geniş bilgi için bk. Mahmut 

Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik Yayınevi, İstanbul 

2017; el-Mecmu li’l-Farabi, nşr. Dâr Saade, İstanbul 1908, s. 45-52. 
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Metafiziğin Amaçları Hakkında Makale43 

(Makâle fî ağrâd mâ ba‘de’t-tabî‘a) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. 

Bu eser, Fârâbî’nin ilim ehlinden faydalanarak kaleme 

aldığı metafizik konulara dair kaleme aldığı eseridir. Bu 

makaleyi, Aristo’nun eseri olan metafizik isimli eserinin ilk 

bölümlerini alacak şekilde bazı konuları ele almak 

maksadıyla hazırladık. Zira pek çok kimse bu kitabın 

konusunun Yaratıcı, akıl, nefis vs., metafizik ve tevhid 

hakkında olduğunu düşünür. Ancak eseri dikkatle 

inceleyenler hayretler bu konuların (kitabın tümünde) 

olmadığını anlarlar. Nitekim bu konuları ancak 11. makalede 

temas edilmektedir.  

Son tarafı: 

Sonra bu (konuların) her birisi bölümlere ayrılır. 

Bunlar cüzi ilimlerin konuları ile başlar ve bu ilimle sona 

erer. Bu eserin birinci makalesi önsöz ve giriş kısmını 

içerirken on birinci bölüm yukarıda adı geçen konu ihtiva 

eder. Bu arada 12. bölüm eğitim ilkeleri ile fizik konularını 

ele alır. Bu konular bu kitabın farklılığını oluşturur. 

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a aittir. Allah’ın 

rahmeti Hz. Muhammed başta olmak üzere Allah’a yakın 

olan tüm kullar ile tüm peygamberlerin üzerine olsun. 

 
43 Bu makale Muallim-i Sâni olan Ebu Nasr el-Farabi’nin “Harfler” isimli 

eserinden alınarak hazırlanan ve makalelerinden oluşan eseridir. Eserde 

Aristo’nun “Metafizik” adlı eserinde ele aldığı konuların tahkiki 

mahiyetindedir. Bilgi için bk. el-Mecmû’ li’l-Farabi, nşr. Matbaa es-

Saade, İstanbul 2007; Müellefât el-Fârâbî, s. 113; Ayrıca Fârâbî'nin 

"Metafizik'in Amaçları Hakkında Makale" adlı eserini, Râgıp Paşa 

Kütüphanesi 1461 no'lu mecmuanın 183b-184b varakları arasında yer 

alan nüshasını esas alarak Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya neşri ile beraber 

Türkçe tercümesi yapmıştır. Bk. https://bit.ly/2Vagmcm 

https://bit.ly/2Vagmcm
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Felsefe İsmine Dair44 

(Risâle fî ismi’l-felsefe) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. 

Yunancada felsefe hikmeti ve f 

elsefe ve filozofu sevmektir. Filozof nasıl sevilirse 

hikmet de öyle sevilir.  

 

Son tarafı: 

Aksi takdirde hükmü hikmet kanunlarından ayrı 

olarak göremeyiz. Belki de belki de hikmet ilimlerden 

birisidir, hepsi değildir. 

 

  

 
44 Bu nüsha İran/Kral Milli kütüphanesi 4646 numaralı mecmuanın 15 

varak olarak yer almaktadır. Bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 97-98. 
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Şerh Elfâz45 

(K. el-Farabi li Şerhi’l-elfâz) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile. 

Filozof el-Farabi Elfâz şerhi ile ilgili olarak şunları 

der: 

Kim derse ki sadece konuşma ile diğer canlılardan 

ayrılır diyenin kim olduğunu bilmek istersen bil ki Eflatun 

insanın yegâne konuşan bir canlı olduğunu demek istemiştir. 

Bu maksatla Sokrates (öğretilerinde) ilahi yolu seçip hakikate 

dönüşmüş ve sonra da mahza hakikat olmuştur.  

 

Son tarafı: 

Sonra da (bu şekil insanın) kalbine yavaş yavaş 

yerleşir ve sonra şekilden şekle girer.  Bu risale büyük alim 

Muhammed Şirazi’den rivayetle h. 1091 tarihinde 

tamamlanmıştır. 

  

 
45 Bu nüsha, Irak’ta Suphisalar Kütüphanesi 1216 numaralı mecmuada 

127.varakta mevcuttur. Bk. Müellefât el-Farabi, s. 129. 
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Kategoriler Kitabı46 

(Kitab Kategoryas) 

 

Baş tarafı : 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Tümeller iki çeşittir: birincisi bütün konularının 

zatları tanıtan, zatı dışında bir şeyi tanıtmayan -ki buna tümel 

cevher denilir- ikincisi bazı konularının zatları, bazılarının da 

zat dışında yer alan diğerlerini tanıtandır ki buna tümel araz 

denilir. 

Şahıslar da (tikeller) iki çeşittir: konusu olan, ama bu 

konunun zatı dışındakileri tanıtan, konunun zatını asla 

tanıtmayan, zatı dışındakileri de tanıtmayan ki bu tekil 

cevherdir. Özetle cevher yani töz bir konunun zatı dışındaki 

hiçbir şeyi tanıtmayandır. 

 

Son tarafı: 

Üçüncüsü iki cismin sayıca aynıyla tek olan bir 

mekânda olması gibi sayıca aynıyla tek olan bir mekânın 

ihtiva ettiği iki şeydir. Örneğin Zeyd ile Amr’ın aynı evde 

veya aynı şehirde bulunmaları gibidir. Bu iki yönden 

biriyledir; ya o ikisinin sınırları arasında asla bir mesafe 

olmaması –ki mekânda birlik anlamı bu ikisi için de 

uygundur- ya da o ikisi arasında herhangi bir mesafenin 

olmasıdır. İlk mekân –ki iki cismin birbirine girmesini ve 

tümüyle örtüşmelerini mümkün gören kişinin görüşü hariç- 

bu mekânın iki cismi kapsaması mümkün değildir. 

 
46 Eser söylenen sözler anlamında “el-Makâlât” olarak da tanınmaktadır. 

Eser Aristo’nun bu kitabının anlaşılması için kaleme alınan bir özet 

mahiyetinde olup eserde kategoriler yeniden inşa edilmiştir. Aristo’nun 

kategorisi mantık alanında yazılan ilk felsefe kitabıdır. Geniş bilgi için 

bk. Farabi, Kategoriler ve Retorik, nşr. Ve terc. Ali Tekin, Klasik 

Yayınevi, İstanbul 2019, s. 10-61; Müellefât el-Fârâbî, s. 102. 
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Dördüncüsü sıralamada herhangi başlangıç noktasına 

olan uzaklıkları aynıyla tek bir uzaklık olan iki şeydir ki 

sözde veya mekânda olsun fark etmez. Mekânda olan Zeyd 

ve Amr’ın mecliste kral karşısında aynı mertebede birlikte 

olduklarının söylenmesi örneğinde olduğu gibidir. Sözde olan 

ise bölümlendiği cinste aynıyla tek bir rütbede bulunan 

türlerin örneğindeki gibidir. Kategoriler kitabı tamamlandı, 

hamde layık olan Allah’a hamd olsun.47   

 

  

 
47 Eserin aynı isimde bir başka nüshası bulunmaktadır: Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. 

Bu kitabı hazırlamaktan gayemiz mantık sanatı ile ilgili kullanılan tüm 

konuların tüm meselelerini bir araya getirmek ve kısımlarını ele almaktır. 

Her mesele ya yüklemli kıyas konusuna girer veya şartlı kıyasa dâhildir. 

Son tarafı: (Kullanılması) mümkün olan manalardan dördüncüsü şu anda 

mevcut olmayan manadır.  Bu mana hakiki belki ileride kullanılacaktır. 

İşte bu dördüncü mana da kullanılan manalardan sayılmaktadır.  

Mantıkta kıyas ilmini ne zaman öğrenir de farklılıkları güçlendirirsek 

hatamız daha az olur. Düşünerek konuşursak hatadan uzak kalırız. 

Hamdolsun esimiz başarıyla tamamlandı. Evvela hamd Allah’a aittir, 

sonra da salat ve selam Hz. Muhammed’e ve tüm ailesine olsun. İsagoci 

adıyla da bilinen eserin bir yazma nüshası Irak/Emiru’l-muminîn Halk 

Kütüphanesi 686 numaralı mecmuanın 38-45. varakları arasında 

mevcuttur. Bk. Müellefât el-Fârâbî, s. 101, 109-110. 
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İnsan Organlarının Bazı Halleri48   

(Min umûr a‘dâi’l-insân) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. 

Allah-u Teala Hz. Muhammed’e ve onun temiz 

ve pak aline rahmet etsin. 

Ebu Nasr el-Farabi şöyle der: 

Bu kitabı Galinos ve Aristo’nun elimizde bulunan 

(hastalıkları) araştırmaları ile onların ortak noktalarını 

kaleme almak amacı ile telif etmeyi amaçladık. 

 

Son tarafı: 

Yedinci bölüm insan bedenine arız olan 

hastalıklar sebebi ile konulan kuralları bilmekle ilgilidir. 

Bedenden bedene uzuvdan uzuva bunların organın farklı 

kullanması konusu doktorlara özeldir. 

.  

 
48 Bu nüsha tıbba dair olup “Galinos ve Aristo’nun araştırmada ortak 

yönleri” olarak da bilinmektedir. Ayrıca bu nüsha İran’da Kral halk 

Kütüphanesi 2919 numaralı mecmuanın 140. Varağında yer almaktadır. 

Bk. Müellefât el-Farabi. S.140. 
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Mantık Öğrenimine Başlayan Kimsenin Bilmesi 

Zorunlu Olan Konular49 

(K. mâ yadtarru ilâ ma‘rifetihî men erâde’ş-şurû) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlar ve 

eserin tamamlanması konusunda sadece O’ndan yardım 

dileriz. 

Bu, mantık ilmi öğrenimine başlayan kimselerin 

bilmeleri zorunlu konuları içeren bölümleri ihtiva eden 

eserdir. Eser Muallim-i Sani olan Ebu Nasr el-Farabi’nin 

sözlerini içermektedir. O bu konuda şöyle der: 

Bu makale beş bölümden oluşur. Birinci bölüm 

meşhur olmayanlar da dahil bütün ilim ve sanatlarla ilgilidir. 

 

Son tarafı: 

Kerpiç, tuğla ve çamur olmazsa nasıl ki binadan söz 

edilemezse konumuzun birinci kısmı da duvar gibidir. İkinci 

konu binanın adı, diğer konular da binanın diğer unsurları 

gibidir. 

 

  

 
49 Farabi’nin mantık ilmine dair kaleme aldığı bu risalenin bir nüshası 

iran’da Kral Milli Kütüphanesinde 1573 numaralı mecmuda olup üç ile 

yedinci varaklarda mevcuttur. Bk. Müellefât el-Farabi, s. 99. 
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Kıyas İlmine Giriş50 

(el-Medhal ile’l-Kıyâs) 

 

Baş tarafı: 

Eseri, bütün düşünce sanatlarında önermeleri 

düzeltmek üzere ele aldığımız ve kullandığımız sözlere tahsis 

etmekte amacıyla hazırladık. Burada bu sözleri nasıl ve ne 

için açıkladığımız, ehline göre deliller ve kıyaslar adı verilen 

bu konuları nasıl tamamladığımız sözleri de ele aldık. Ayrıca 

(bu kitaptaki konular) bu çeşit sözleri kolaylaştırmak ve 

mümkün olduğu kadar zihne yaklaştırmak için yöntemler 

araştırmaktadır. Bu maksatla eser on sekiz bölümden 

oluşmaktadır. 

 

Son tarafı: 

Okuyucunun kullanmaya çalıştığı önermelerde 

kesinlik elde etmesine gerek yoktur. Nitekim bu önermeleri 

şüphe, kanaat ve temsil olarak kullanılması gerekir. Burada 

konu bizatihi anlaşılması ve açıklanması için yeterlidir. 

  

 
50 İbn Sînâ bu konularla ilgili, sözde Fârâbî’ye nisbet edilen eksik ve 

yanlışlarla dolu bir kitabın kendisine ulaştığını ve onun en temel 

konularda bile ne kadar eksik olduğunu söyledikten sonra kendisinin 

kıyasın bu konusu üzerinde on sekiz yıla yakın bir süre çalıştığını belirtir 

(a.g.e., s. 356-357). Öyle anlaşılıyor ki bu eksik ve karışık metin onu bu 

konuyu bütün yönleriyle incelemeye sevk etmiş, böylece konuyu belki ilk 

ele alan filozof olmamakla birlikte kendisinin büyük bir mantıkçı 

olmasını sağlamıştır. İbn Sînâ, mantıkla ilgili hemen her kitabında 

iktiranlı kıyasların bu çeşidine kısaca değinir ve şartlı öncülün ön 

birleşeninin (mukaddem) yüklemli öncüldeki özne, art birleşeninin ise 

(tâli) yüklem gibi ele alınması gerektiğini söyler. Ona göre mantıkçıların 

hepsi yalnızca yüklemli öncüllerle yapılan iktiranlı kıyaslarla 

ilgilenmişlerdir. Geniş bilgi için bk. Ali Durusoy, Kıyas maddesi, TDV 

İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. S. 539-540; Nüsha için bk. Müellefât el-

Fârâbî, s. 110. 
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Farabi’den Çeşitli Meseleler51 

(Mesâil Müteferrika min Kelâm el-Fârâbî) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Bu hakîm ve filozof Ebu Nasr el-Farabi’ye sorulan 

değişik sorulara cevap mahiyetinde muhtelif sorulara verilen 

cevapları ihtiva eden risalelerden oluşmaktadır. 

Cisimlerde renklerin nasıl meydana geldiği ve hangi 

cisimlerde meydana geldiği meselesi hakkında Farabi şöyle 

der: 

Renkler kâinatta bulunan cisimlerde meydana 

gelmektedir. Ancak yüksek (göksel) cisimlerin ve (su, hava, 

toprak ve ateş gibi) asıl veya cevherlerin de renkleri yoktur. 

Bu, birçok kadim filozofun görüşüdür. Ancak onların bir kaçı 

toprağın diğer cevherlerden farklı olarak kara olduğunu 

söylerler. Ateşin de bir parlaması vardır. Mürekkep 

cisimlerde renler cevherlerin imtizacından meydana gelir. 

Cisme hangisi ateşten hangisi galip gelirse rengi ateşin rengi 

olur. Yok, eğer toprak cinsiden olursa rengi kara olur. Sonra 

da bu renler arasında karışıma göre diğer renkler oluşur. 

Ateşse ateş, topraksa kara, sonra da diğer renkler.  

 

 

 

 
51 Bu risale “Cevâbât li mesâil suile anhâ” ve “Mesâil felsefiyye ve’l-

ecvibe anhâ” olarak da bilinmektedir. Risalenin yazma nüshası 

İran/Subhysolar Medresesi Kütüphanesi 1216 numaralı mecmuada 186-

194 numaralı varaklar arasında bulunmaktadır. Bk. Müellefât el-Farabi, s. 

129-130; ayrıca eserin matbu nüshası için bk. el-Mecmûc li’l-Farabi, nşr. 

Matbaa es-Saâdeh, İstanbul 2007, s. 90-113. 
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Son tarafı: 

O halde her cismin varlığı sonradan yaratılan varlıkla 

beraberdir. Sonradan yaratılan varlıkla beraber olan 

varlıkların vücudu da yoktan var olan varlıklardır. Yoktan var 

olanların varlığı da sonradan yaratılmıştır. O halde her cisim 

sonradan yaratılmıştır. Yeryüzü cisimdir; bu nedenle âlem 

sonradan yaratılmıştır. Tartışma yolu ile kıyas etmek sebepte 

gerekli olana karar vermen için illette seni o şeyin ortaklığına 

sevk eder.  

Bazı meseleleri ele alan risale burada sona ermiştir. 

Vesileleri halk eden Allah’a hamd olsun, salat ve selam 

peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed’e ve temiz-pak 

aline olsun. 
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(Kıyasla ilgili) Sofistik Meseleler52 

(el-Mevâdî el-Mugaleta) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 

Araştırmacıyı her konuda yanıltan konularla ilgili 

olarak hatırlayalım ki kıyasla bu konuların ne oldukları, nasıl 

elde edildiklerini ve kaç sınıf olduklarını söylemiştik. 

 

Son tarafı: 

Sonuç olarak diyorum ki… 

 

  

 
52 Eserin yazma nüshası Irak Meclis Kütüphanesi 595 numaralı 

mecmuada hasar görmüş olup büyük oranda yazılar okunamayacak bir 

vaziyette bulunmaktadır. Bk. s. Müellefât el-Farabi, s. 111. 
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Maddeden Ayrılan Varlıklar Hakkında Risale53 

(Risâle el-Mufârakât) 

 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Farklılıklar hakikatin mertebelerine göre dört kısımda 

ele alınır: Birincisi Sebebi kendinden ve bir olan varlık 

(yaratıcı): İkincisi Etkin akıllardır ki çeşitleri çoktur. 

Üçüncüsü de insan nefsi ile ilgilidir. Nitekim bu nefislerle 

ilgili çok çeşitli durumlar vardır. 

Bu insan nefsinin dört özelliği vardır: birincisi cevher 

değildir; bu insan nefsi için olumsuz manadır ki bu mananın 

hakikatlere ve olumsuz mana da iştirakine mahal yoktur. 

İkincisi ölmeyen ve çürümeyen nefis varlığıdır. Aksi takdirde 

 
53 “Risale İsbât el-Mufârakât” veya “Makale fi İsbât el-Mufarakât” olarak 

da bilinen eserin matbu nüshası için bk. Risale fi İsbât el-Muferakât el-

Farabi, nşr. Matbaa Meârif el-Osmâniye, İstanbul, h. 1345 (m. 1926), s. 3-

8. 
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ölme ve çürüme zorunlu olurdu. Eğer bu mümkün olsaydı 

hem varlığın hem de yok olmanın veya her ikisinin olması 

zorunlu olurdu. Bu nedenle hem var olmak ve hem de yok 

olmak mümkündür. 

 

Son Kısmı: 

Bu kemâlât bi’l-fiil yani akıllar arasındaki farklarla 

bağlantı kurmaya hazır akıldır. Bu farklar ayırt edildikten 

sonra akıllarla ve fiillerle irtibatlandırılır. İlk akıl Kutsi olsa 

da tam ve kâmil manada bil-fiil akıl olmaya hazırdır. İlk akıl 

akıllar arasındaki farkları eğitim görmeden yani çaba sarf 

etmeden anlayabilir. Çünkü bi’l-fiil akıl irtibat için zorunlu 

ve gereklidir.  

Özetle insan nefsinin bi’l-fiil aklı bedenden alması 

gerekir. Çünkü meleke sahibi olan akıl, bedenden hiç 

kaçınılmaz beden oldukça faydalanılandır. Yoksa yönelim ve 

kasıt açısından diğer çevrelerden bir istifadesi yoktur. 
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Din Üzerine54 

(K. el-Mille) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 

Millet kavramı bazı şartlarla kayıt altına alınıp 

belirlenmiş olan görüş ve eylemlerden ibarettir. Bu şartları bir 

topluluk için belli bir amaca uygun olarak devlet başkanı 

belirler. Bu topluluk bazen bir aşiret, bazen bir şehir veya bir 

bölge olabileceği gibi bir tek millet veya çok ulustan oluşan 

milletler olabilir.  

İlk Başkan (Devlet başkanı) eğer erdem sahibi ve 

gerçekten yönetimi de erdemli ise bu millet üstün ve erdemli 

bir millettir. Çünkü başkanlığı elde etmesinin yegâne gayesi 

kendisinin ve tebaasının büyük mutluluğudur. 

 

Son Tarafı: 

Bu nedenle erdemli ülkenin devlet başkanının nazari 

felsefeyi tam manasıyla bilmesi gerekir. Çünkü yeryüzünde 

Allah’ın verdiği tedbir ve düzene ancak bu yolla vakıf 

olabilir. Bununla birlikte ortaya şu husus çıkmıştır:  

Bütün bunlar da ancak görüş, inanç ve eylem 

birliğinin bir araya getirdiği ortak milletlerde olur. Ayrıca 

birbirine destek olup arzu edilen hedefe en büyük mutluluğa 

ulaşıncaya kadar halkları uyumlu, düzenlidir. 

  
 

54 Ebû Nasr el-Fârâbî bu eserinde Millet kavramını felsefe ve din 

bağlamında ele almaktadır. Nitekim içerisinde erdemli ve erdemsiz 

milletlerin özelliklerinden bahsettiği gibi vahiy ve nübüvveti felsefi 

açıdan ele almaktadır. Geniş bilgi bk. Yaşar Aydınlı, Kitâb el-Mille li’l-

Fârâbî, Litera Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 17-69; Muhsin Mehdi, el-

Mille ve Nusûsun Uhrâ, Beyrut 1968; Müellefât el-Fârâbî, s. 65. 
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Müzik Sanatına Giriş55   

(K. el-Medhal ilâ Sınâat el-Musîkâ) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… 

Kudemâya (eski filozoflara) ait olan müzik sanatını 

içine alacak şeylere olan ilginden bana bahsetmiş ve bu 

konuda bir kitap telif etmemi, gerekli açıklamalarda 

bulunmamı ve müzikle ilgilenenlerin bilmeleri gereken 

konulara yoğunlaşmamı benden istemiştin. Bunun üzerine bu 

konuda eski filozofların eserlerini inceleyene kadar bir 

müddet bundan uzak durdum. Bu filozoflar bu kitapları 

kendinden sonrakiler için telif etmişlerdi. 

Sen ayrıca benden isteklerini karşılayacak ve daha 

önce konuşulmuş konulardan hiçbirinin geride 

bırakılmamasını talep etmiştin. Nitekim önceki kitaplar 

müzik sanatı ile ilgili tüm terminolojiyi ele aldığında bu 

sanata ait tüm kelimeleri içine almış ve insanın kendine 

nispet ederek hazırladığı kitabı ispat etmiştir ki kendisinin 

üstün ve zayıf yönleri vardır.  

Diğer yandan ilk müellifin kapalı ve gizemli olarak 

telif ettiği eserlerde ya ibaredeki veya başka hususlarda 

gizem ve kapalılık olabilir. İkinci yazar bu kapalılığı gideren 

açıklamalarda bulunur ve ilk müellifin sözlerine tabi olarak 

bu kitabın anlaşılmasını kolaylaştırıp ilk müellifin 

öngörülerine uygun olarak sanatını tamamlar. Rivayet ve 

 
55 K. El-Mûsîkâ el-kebir olarak bilinen eser 1884 yılında Leiden’da 

neşredildi. Kitap ayrıca Fransızca ve Rusçaya da tercüme edildi. Farabi 

sadece nazari olarak müzik ile ilgili bir eser yazmakla yetinmedi, aynı 

zamanda onu uyguladı ve Kanuna benzeyen Rebab denilen müzik aletini 

icat etti. Geniş bilgi için bk. K. Musika el-Kebir, Süleymaniye 

Kütüphanesi, fazıl Ahmet Paşa, no: 953; Rağıb Paşa no: 876. 
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tercüme görevini üzerine alan İkinci müellife düşen görev 

sadece eserde kapalı kalan yerleri kolayca anlaşılır hale 

getirmektir.  

Müzik sanatına dair tüm eserlerde bölümlerin 

tamamlanmadığını, birçoklarında ihlaller yaşandığını gördüm 

ve şüpheleri giderecek şekilde eskilerin istemelerine rağmen 

eksik bıraktıkları ve tamamlayamadıkları birçok konuyu 

açıklamalar getirdim. 

Böylece bütün eserlerin kayıt altına alınan birçok 

bölümünde eksikler ve noksanlar gördüm.  

 

Son tarafı: 

Bu esere Rahim, kerim ve halim olan Allah’ın 

rahmetine muhtaç, İbn Türbedar olarak tanınan Bursalı 

Mahmud b. Seyyid Ali er-Rumi’nin oğlu sahip olmuştur. 

Allah onu, anne ve babasını ve de bu eseri okuyup kendisine 

dua eden tüm okuyucuları bağışlasın. Eser m. 886 senesinde 

kaleme yazılmıştır. 
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Astroloji Hakkında Doğru ve Yanlış Bilgiler56 

(Makâle fî mâ yasıhhu min Ahkâm en-nücûm) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Ebu İshak İbrahim b. Abdullah el-Bağdâdî der ki: 

Astroloji hakkında bilgi edinmeyi çok istiyor, 

pratiğini öğrenmeye çalışıyor, bu konuda yazılan eserleri 

okuyor ve doğruluğuna inanıyordum. Astrolojiye ait hataların 

alimlerin o konuda yeterli bilgiye ulaşamadıklarından ve 

gözlem ve deneye, alet ve edevata önem vermediklerinden 

kuşkulanıyordum. Bu kaygılar ortadan kalkınca inancım 

engellerin aşılacağı, anlatılanlar hakkında görüş birliğine 

varılıp doğruluğunun ortaya çıkacağı, gelecekte çıkması 

beklenen olaylar hakkında malumat sahibi olunacağı gaybın 

perdesinin aralanacağına inancım tamdı. 

Son tarafı: 

Astroloji alanında meşhur olan ve astrolojiye inanan 

ve bundan başka gayesi olmayan kimsenin kesin bir yargıda 

bulunduğu görülmemiştir. Bu kimse kendi doğduğu burcu 

bilse bile kayıp malını ortaya çıkarmaya, savaşta tedbiri terk 

etmeye, yolculukta yanına azık almaya ve benzeri olayları 

kesin bir yargı ile ortaya çıkarmaz. Durum böyle olduğuna 

göre astrologlar bu sanatla şu üç şey için meşgul olurlar; hoş 

vakit geçirmek, bu sanata aşırı ilgi göstermek ve merak 

etmeleridir. Ebu Nasr el-Farabi’nin el yazısı ile yazılan 

konuların sonudur. Bunları kendime kabul ettim, bu konuyu 

düşünmen için sana yazdım. 

 
56   Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik 

Yayınevi, İstanbul 2017, s. 183-192; Âmâl el-Felsefiyye, Makale fî ma 

yesıhhu min ahkâm en-Nücûm, nşr. Cafer Âl-i Yâsîn, Beyrut 1992, I, 

281-301. 
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Mutluluğun Kazanılması57 

(K. Tahsîlu’s-Saâdeh) 

      

 

Nurefşan Bulut Uslu, Farabî ve Aristoteles’te 

Mutluluk Ahlâkı adlı makalesinde “Aristoteles için mutluluk, 

insanın en değerli ve temel hedefidir.”58der. Yani mutluluk, 

âdemoğlunun dünyaya gelişinden verdiği son nefesine kadar 

çaba gösterip ulaşmak istediği mertebelerin en kıymetlisi ve 

esaslısıdır. Buna rağmen dünyevî uğraşların gölgesinde 

mutluluk ve erdem gibi manevî değeri yüksek felsefî ve 

göreceli kavramların idrakine ulaşabilmiş durumda değiliz. 

 
57 Tahsilü’s-saâde Farabi’nin en önemli eserleri arasında yer almaktadır. 

Bu eser, nazari, fikri ve ahlaki edem ile pratik sanatlar olmak üzere dört 

ana bölümden oluşmaktadır. Geniş bilgi için bk. Ahmet Arslan, 

Mutluluğun Kazanılması, Vadi Yayınları, Ankara 1999, s. 7-49; Hüseyin 

Atay, Farabi’nin Üç Eseri, Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi yayınları no: 

115, Ankara 1976, s. 14-62; el-A’mal el-Felsefiyye, tahkik ve takdim: 

Cafer Al-i Yasin, nşr. Dar el-Menahil, Beyrut 1992, s. 119-197; Risale el-

Muferakât, nşr. Dâiretu’l-Meârif el-Osmâniye, İstanbul 1345 h., s. 2-47. 
58 Nurefşan Bulut Uslu, “Farabî ve Aristoteles’te Mutluluk Ahlâkı”, 

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), C. 8, S. 2, 

Temmuz 2018, s. 470. 
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Bu idrak eksikliğimizin temelinde yatan başlıca sebeplerden 

biri de mutluluk, ahlâk ve erdem gibi kavramlar üzerinde 

hayatları boyunca emek veren ve öğrencilerine yol göstermiş 

fikir adamları olan Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabî ve 

İbn Sînâ gibi isimleri ve onların kaleme almış oldukları altın 

bilgiler yüklü eserlerine yeterince vukufiyet sahibi 

olamamamızdır. Ancak dünya genelinde ve ülkemizde son 

zamanlarda yapılan önemli çalışmalar sayesinde bu idrak 

eksikliği, bir nebze de olsa zayıflamış, felsefî kavramlara 

olan kurbiyet oranında gözle görülür bir artış olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Türk-İslam felsefe tarihinde telif ettiği nitelikli 

eserleriyle tanınan Farabî, gökbilim ve müzik alanlarında 

öncülük ettiği çalışmaların yanı sıra, İslam felsefesi alanında 

bilinen en önemli isimlerden biridir. Yaşadığı zamanın ünlü 

bilginlerinden dersler alan Farabî, hayatı boyunca özellikle 

Aristoteles ve Platon’un felsefî görüşlerini İslam ile 

bağdaştırmaya çalışarak Türk-İslam felsefesi alanına yeni bir 

soluk getirme hedefi üzerinde durmuştur.  

Türk-İslam filozofu Farabî’nin nitelikli eserlerinden 

biri olan bu eser, Arapça aslından Türkçe’ye Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi felsefe bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan tarafından çevrilerek 

Türkiye İş Bankası Kültür yayınları tarafından 2016 yılında 

felsefe alanına yakından ilgi gösteren okuyucuların 

teveccühüne sunuldu.  

Kitap, yirmi dört sayfadan oluşan bir giriş, altı ana 

bölüm ve yayınevi tarafından oluşturulmuş özel klasikler 

dizisinden oluşmaktadır. 

Tercüman-yazar, kitabın giriş kısmında Orta Çağ 

İslam ve Batı dünyasında siyaset felsefesine, Farabî’nin 

siyaset felsefesinin özelliklerine değinmiş, Farabî’nin siyaset 

felsefesine dair eserlerini tanıtan ifadelere yer vermiş ve 

tercüme ettiği eser hakkında detaylı bilgileri ve yaptığı çeviri 

hakkında kişisel görüşlerini okuyucunun istifadesine 

sunmuştur. 
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Kitabın birinci bölümü (s.1-17); teorik (nazari) 

erdemler, ilk ilimler ve çıkarsamalı ilimler, ilmin dereceleri 

ve yöntemleri, ilk ilimler, varoluş ilkeleri, öğretiler ilmi, tabii 

ilimler, tabiatın arkasındaki ilim ve siyaset ilmi adlarıyla 

belirtilmiş olan sekiz kısımdan oluşan bölümdür. Bu bölümde 

yazar, milletlerin ve şehir halkının bu hayatta dünya 

mutluluğunu, öteki hayatta da en yüksek mutluluğu elde 

etmesini sağlayan insani şeylerin dört çeşit olduğunu belirtir. 

Bunlar; Teorik erdemler, fikri erdemler, ahlâki erdemler ve 

pratik sanatlardır. Bu bölümde varoluş ilkelerine de ayrıca 

değinen Yazar, onları dört gruba tasnif etmiştir; a) şeyin ne 

olduğu, neyle var olduğu, nasıl var olduğu, b-c) şeyin 

varlığının neden meydana geldiğini belirten ilke, d) şeyin 

şeyin varlığının ne için var olduğu. Farabî, öğretiler ilmi 

kısmında; incelenmesi gereken ilk varlık cinsinin insan için 

daha kolay olan ve zihinde şaşkınlıkla karışıklığa yol açma 

ihtimalinin daha az olduğunu belirtmektedir. Yazara göre 

sayılar ve büyüklükler cinsini ele alan ilim matematiktir. Ona 

göre bu ilimde araştırmacı, işe sayılardan başlamalıdır; 

şeylerin ölçülmesine yarayan sayılar hakkında bir açıklama 

vermeli, aynı şekilde, ölçülebilen diğer büyüklükleri ölçmede 

sayıların nasıl kullanıldığını açıklamalıdır. Aşamasal olarak 

tabiatın arkasındaki ilim kısmında Farabî, araştırmacının 

tabiat ötesi varlıkları incelemeye başlaması ve onları ele 

alırken, tabii varlıkları ele alırken kullandığı yöntemleri 

kullanmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır, ayrıca, 

onların öğretim ilkeleri olarak bu varlık cinsinde bulunan ve 

onlara uygun düşen ilk öncülleri, bu ilk öncüllere ilaveten bu 

varlık cinsinde öğretim ilkeleri olmaya uygun düşen tabiat 

ilminin kanıtlarını da kullanılmasını desteklemektedir. Birinci 

ana bölümün son kısmı olan siyaset ilminde Farabî; 

araştırmacının bir diğer önemli durağının insan ilmi olması 

gerektiğini belirterek insanın, kendisi için varlığa getirilmiş 

olan amacın, yani insanın elde etmesi gereken 

mükemmelliğin ne olduğunu ve nasıl olduğunun 

araştırılmasının ehemmiyetini arz eder. Ona göre daha sonra 

araştırmacı kişi, insanın bu mükemmelliği elde etmesini 

sağlayan her şeyi veya insanın ona ulaşmasında 
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yararlanabileceği şeyleri araştırmalıdır; bunlar da iyilikler, 

erdemler ve güzel davranışlardır, ayrıca o (araştırmacı), 

bunlardan insanın mükemmelliğe ulaşmasına engel olan 

şeyleri ayırt etmelidir; bu şeyler de kötülükler, erdemsizlikler 

ve çirkin davranışlardır. Farabî, bu görüşleriyle siyaset 

ilminin tarifini ve ona dair niteliklerini bu eserinin birinci ana 

bölümünde okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine 

sunmuştur.  

Kitabın Ahlâkî Erdemler adlı ikinci bölümünde (s.17-

21) Yazar, birinci ana bölüm ile bağlantılı olarak ilk bölümde 

zikredildiği üzere milletlerin ve şehir halkının bu hayatta 

dünya mutluluğunu, öteki hayatta da en yüksek mutluluğu 

elde etmesini sağlayan insani dört şeyin, teorik ilimler 

tarafında verilen açıklamalarına uygun olarak, milletler ve 

şehirlerde bilfiil hayata geçirilmesine yani uygulanmasına 

sıra geldiğini belirtir. Farabî, bu belirtiyi verdiği şu örnek ile 

açıklar: “Eğer mimarlık hakkında akılsal bir açıklama 

vermek, mimarlık ve binayı teşkil edenin ne olduğunu aklen 

kavramak, aynı zamanda mimarlık sanatının ne tür bir şey 

olduğunu bilen bir kişiyi bilfiil mimar yapmaksa veya bir 

binanın akılsal açıklamasını vermek demekse, teorik ilimlerin 

bu işi yaptığına şüphe yoktur. Ancak eğer durum böyle 

değilse, yani bir şeyin akıl tarafından kavranması, onun akıl 

dışında varlığını içermezse ve bir şey hakkında akılsal 

açıklama vermek, onun bilfiil varlığı hakkında açıklama 

vermek demek değilse, bu dört şeyi gerçekleştirmeye niyet 

eden birinin, teorik ilmin dışında zorunlu olarak başka bir 

şeye ihtiyacı vardır.”59   

Kitabın üçüncü bölümü (s.21-27), Fikrî Erdemler adlı 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde dünyanın yaşanılan 

kısmında meydana gelen bir olayın durumları ve belirtileri, 

dünyanın tamamında ortak ya da muayyen bir topluluğa veya 

şehre mahsus ya da herhangi bir şehirde belli bir gruba 

 
59 Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Fârâbî, 

Mutluluğun Kazanılması, Çev. Ahmet Arslan, İstanbul, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, t.y., s. 17. 
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mahsus ya da tek bir kişiyi ilgilendiren bir olay olup 

olmamasına göre farklılık gösterir. Burada belirttiğimiz 

olayları tabii ve iradi olmak üzere iki gruba ayırmamız 

mümkündür. Bu bölümde Yazar, fikrî erdemlerden hareketle 

fikrî kuvvet kavramına işaret etmektedir. Farabî’ye göre fikrî 

kuvvet; ‘’Belli bir zamanda, belli bir yerde ve belli bir olayın 

meydana gelmesine bağlı olarak irade ile bilfiil varlığa 

getirilmeleri bakımından ayırt etmeyi sağlayacak kuvvet ve 

maharettir.’’60 Fikrî kuvveti; içerisinde herhangi bir erdem 

bulunduran hedefe varılmasında en çok fayda veren şeyi 

keşfeden erdem, kötü bir gayenin meydana gelmesinde en 

çok fayda veren şeyi keşfeden kavrama fikrî erdem dışında 

bir kelime ile tanımlanabilen bir erdem, ve araştırmacı 

tarafından iyi oldukları zannedilen şeylerin meydana 

gelmesinde en çok fayda sağlayan şeylerin keşfedilmesinde 

kullanılan, buna rağmen kendisinin fikrî erdem olduğuna 

kanaat getirilen erdem olmak üzere üç grupta 

sınıflandırabiliriz.  

Erdemlerin Mertebeleri ve Özellikleri adlı bölüm 

(s.27-33), kitabın dördüncü bölümünü oluşturmaktadır. 

Farabî bu bölümde araştırmacının en kuvvetli ve en büyük 

erdemin hangi erdem olduğu sorusuna cevap araması 

gerektiğinin üzerinde durmaktadır. Nitekim araştırmacı, 

çevresinde var olan kişilerin erdemlerinin neticelerinden 

istifade ederken onun erdemi etik açısı da göz önünde 

bulundurulduğu için ahlâki erdem olması ortadadır. Farabî, 

bu durumu izah etmek adına yine bir örneği araştırmacının ve 

okuyucunun teveccühüne sunmaktadır: ‘’Mesela bir 

kumandanın, savaşçılar için ortak en faydalı ve en soylu şeyi 

keşfetmesini sağlayan fikrî erdemin yanında, ahlâkî erdeme 

de sahip olması gerekir. O, bu erdemin işlevlerini yerine 

 
60 Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Fârâbî, 

a.g.e., s. 21. 
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getirmek istediğinde, savaşçıların savaşçısı olarak sahip 

oldukları erdemlerden istifade etmiş olur.’’61 

Kitabın beşinci bölümü olan Öğretim ve Eğitim adlı 

bölümde (s.33-39) Yazar, öğetim ve eğitim kavramlarını 

tanımlar. Yapılan tanımlamaların hemen ardından bu iki 

kavram arasındaki temel farklar dile getirilmiştir. Farabî bu 

bölümde teorik ilimlerin imamlara ve hükümdarlara 

öğretilmesi gerektiği görüşündedir. Ancak bu öğretim 

öncesinde imamların ve hükümdarların kişiliklerinin, 

kendilerinden yaşça küçük gençlere örnek olacak şekilde 

uygun bir eğitim programı aracılığıyla terbiye edilmesinin 

zaruriyeti üzerinde durulmuştur. 

Kitabın son bölümü olan Felsefe İlmi adlı bölümde (s. 

39-50) Farabî, felsefeyi teorik erdem sayesinde varlıkların 

kesin kanıtlarla akılcı hale gelmesini sağlayan ilim olarak 

tanımlar. Ona göre felsefe, ilimler arasında en üstün olanı ve 

hakimiyet bakımından en fazla hakka sahip ilimdir. Farabî, 

son bölümde felsefenin söylendiğine göre eski Irak halkı olan 

Kaidelilerde olduğunu belirtir. Onlardan Mısırlılara, oradan 

Yunanlara, oradan da sırasıyla Süryanilere ve Araplara 

geçtiğini ifade eder. Yunanlar, felsefeyi; hakiki hikmet ve en 

üstün hikmet gibi ifadelerle tanımlamıştır. Ayrıca Yazar, son 

bölümde hakiki felsefe, sahte felsefe, filozof, hakiki filozof 

ve yalancı filozof gibi birçok kavramı tanıtan ifadelere yer 

vermiştir. 

Ömer Faruk Değirmenci 

 

Baş Tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Allah’tan yardım dilerim. Şehirlerin ve milletlerin 

dünya ve ahiret mutluluğunu elde ettikleri unsurlar dörttür: 

Nazari fikri ve ahlaki erdemler ile ameli sanatlardır. Nazari 

 
61 Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Fârâbî, 

a.g.e., s. 27. 
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erdemler kâinatı ve içerisindekileri aklen ve yakinen (ilim ve 

hikmetle) kavramamızı sağlayan ilimlerdir. Bu ilimlerden bir 

kısmı insanın, ilk andan itibaren ne olduğunu, nasıl olduğunu 

bilmeden elde ettiği ilimlerdir. 

 

Son Tarafı: 

Bu özellikleri ile felsefe bize Eflatun ve Aristo’dan 

kalmıştır. Onların her ikisi de bize felsefenin ne olduğunu 

öğretmekle kalmamış aynı zamanda felsefeyi elde etme 

yolları ile felsefenin diğer ilimlerden ne zaman ayrılıp 

farklılaştığı konusunu vermiştir. İşte biz önce Eflatun’u sonra 

da felsefenin diğer konularını sonuna kadar bir tertip ve sıra 

dâhilinde ele alacağız. Ayrıca Aristo’nun bize öğrettiği 

felsefe anlayışı ile ilgili olarak aynı şeyi onun için de 

yapacağız. Böylece anlaşılıyor ki o ikisinin de bize 

öğretmeye çalıştıkları felsefe anlayışı aynıdır. Bu arada 

baştan sona Eflatun’un felsefe anlayışını tüm bölümleri ile 

vermektedir. Bu kitaptan aldığımız şeylerin sonudur. 
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İsagoci Üzerine62 

(Ta‘lîka ‘ala Îsâgoci) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a, salat-u selam 

O’nun resulü Hz. Muhammed ve bütün ailesine olsun. 

“Mantık ilmine dair notlar” adıyla yazılan eser 

malumdan meçhule giden skolastik felsefenin ilk akıl ile 

kavranan eşyaya dayanan tümel ve soyut kavramlarını ele 

almaktadır. Bu da şu şekilde açıklandı: insan, hayvan ve 

cansızlar gibi ilk makuller ile külli, cüzi ve şahsi olan ve bu 

varlıklara dayanan ikincil makullerdir. Bu ikinci makullerin 

ispatını ele almak metafizik ilmi ile alakalıdır.  

Bunlar varlıklıların mantık ilmine dair konulardır. Bu 

gibi varlıkların mutlak surette varlığı ayan veya cisim olsa 

bile daha başka bir şey olabildiği gibi malumdan meçhule 

varması ile metafizik ilmi ile ilgilidir. Bu nedenle külli olan 

bu varlıklar, nev‘ (çeşit) olabildiği gibi, araz olabilir. 

Metafizik, külli ve cinsi veya nevi ve külli olabilir. Bu 

yönüyle mantık ilminin konusu olmaktadır.  

 

 

 

 
62 Talik Îsâgoci alâ Forfiruyus” olarak da tanınan eser İbn Bacce istinsah 

etmiştir. Gal, I, 233; Farabi’ye atfedilen eserin yazma nüshası Irak’ta 

Emirü’l-Müminin İmam Halk Kütüphanesi 686 no’lu mecmua, 176 Varak 

olarak Muhammed Nebi el-Yezdi müstensih kaydı ile bulunmaktadır. Bk. 

Farabi Eserleri, s. 63-64. Yazma eserin ferağ kaydı şu şekildedir: 

“Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun ki O’nun yardımı muvaffak 

kılması ile bu eseri h. 28 Rebiu’s-sani bu nüshayı fakir ve hakir Allah’ın 

günahkâr kulu Hacı Muhammed’in oğlu Büyük Muhammed Yezdi 

yazmıştır –Allah günahlarını bağışlasın–”. 
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Son tarafı: 

Eğer bu konular böyle kabul edilirse akıl yürütülür; 

yani basit mantıkla anlaşılır, detaylı değil. Sonra akletme ile 

kavranan şeyler daha önce söylediğimiz gibi O’nun zatını 

kapsamaz. Nitekim O’nun zatı bu akıl ile anlaşılan şeylerle 

olmaz ve hakikatinde ve zatında da zaten kesret yoktur. 

Böylece mahlûkat mâkûlât ile anlaşılabilir, yoksa yüce zatın 

bizatihi kendisi değil. 
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el-Mufârakât Üzerine Notlar63 

(et-Tâ‘lîkât ‘ala’l-Mufârakât) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. O’ndan 

yardım dileriz.  

Bütün bu kâinatta mevcut olan varlıklalar O zattan 

sadır olmuştur. Yani O zatın eseridir. Bu varlıklar ona 

benzemez. Ama yaratılan her şey birbirine münâfi (aykırı) 

değildir, benzeyebilir. Bununla birlikte Yaratan yarattığını 

bilip muradının da buna münasip olduğunu bilir. Çünkü O, 

kendine âşıktır. Yaratılan her şey de kendi zatı içindir. Bu 

nedenle mevcudatı yaratmasındaki gaye kendisi (kendisin 

tanınması) içindir. Yoksa başka bir maksatla değil. Zira 

maksat özlemden başka bir şey değildir. Çünkü sorulunca: bu 

neden istenir? Denilir ki O öyle arzu ettiği için ve orada bu 

özlem maksat değildir. Ancak maksat failin mahlûkat 

olmadan önce de var olmasıdır. Bu nedenle Vacibu’l-vücut 

Hazretlerinin kendisinde olmayan bir sıfatla 

değerlendirilmesi uygun değildir. Bu yüzden bu 

değerlendirme O’nun için bir noksanlık olur. Böylece Zat-ı 

Akdes’in iradesinin kendisine ait olduğu ve bu iradenin de 

bizatihi kendi inayeti ve rızası olduğu aşikardır. 

Son tarafı: 

Varlığın ilkesi bu konuda sabittir; o da fa‘âl 

olmamasıdır. Çünkü Durum böyle olunca bu ilkenin bir kısım 

varlığa göre ispatı külli olmayıp diğer ilimlerde olduğu gibi 

diğer ilimlerin üzerindedir. Bu ilimlere tabi olan ilimler 

tahdidi, ispatı ve varlığı diğer ilimlerin üzerindedir. Bazen bu 

ilimlerin altında da olabilir. 

 
63 Eser için Bk. Risale fi İsbât el-Mufârakât li Ebu Nasr el-Fârâbî, nşr. 

Dâirat el-Meârif el-Osmaniye, İstanbul h. 1345; s. 2-26. 
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Mutluluğa Götüren Yolu Gösterme64 

(et-Tenbîh alâ sebîl es-saâde) 

 

 

Baş tarafı: 

Mutluluğa gelince; mutluluk herkesin yönelebileceği 

bir şey olsa bile bütün insanların arzu ettiği bir gayedir. 

Nitekim mutluluğa yönelenler bir çeşit kemal olduğu için 

yönelirler. Bu konusu götürmez, söze ihtiyaç yoktur, son 

derece açıktır. Çünkü insanın arzu ettiği kemalat ve gayeyi 

hayırlı ve müessir olduklarını bildikleri için isterler. Arzu 

edilen bu gayeler mademki hayırlı ve müessirdir; o zaman 

anlaşıldı ki mutluluk bu hayırların en başında ve 

müessirlerindedir o halde insanoğlunun daha önce elde 

etmeye çalıştığı en mükemmel gayelerdendir.  
 

64  “et-Tenbîh alâ sebîli’s-seâdeh” adlı eser, hak ve batıl arasını ayırt etme 

lüzumunu anlatan kitaptır. “el-Evsat el-Kebîr” veya “Muhtasar e-Keb’ir” 

olarak da bilinir. Bu eserin bir nüshası İran’da Milli Kral Kütüphanesi 

634 numaralı mecmuada 2011-214 numaralı varaklar arasındadır. Geniş 

bilgi için bk. et-Tenbîh alâ sebîli’s-seâdeh li’l-Farabi, takdim-tahkik-talik: 

Cafer Âl-i Yasin, Neşr. Allâme tabtâî, Tahran h.1312, s. 17; Risâle fî isbât 

el-Mufârakât, neşr. Dâru’l-Meârif el-Osmâniyye, İstanbul h. 1345; 

Müellefât el-Fârâbî, s. 132. 
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Son tarafı: 

Mevcut sanatları düzenlememiz gerektiğinden dolayı 

lafız sanatlarını elde etmeyi kolaylaştıracak şekilde ilkleri 

yazan bir kitaba başlıyoruz. 

“et-Tenbîh alâ sebîl es-Seâdeh” adlı eserin yazımını h. 

1061 yılı Reiu’l-evvel ayında tamamladım. 
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Astroloji Hakkında Doğru ve Yanlış Bilgiler65 

(Makâle fî mâ yasıhhu min Ahkâm en-nücûm) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Ebu İshak İbrahim b. Abdullah el-Bağdâdî der ki: 

Astroloji hakkında bilgi edinmeyi çok istiyor, 

pratiğini öğrenmeye çalışıyor, bu konuda yazılan eserleri 

okuyor ve doğruluğuna inanıyordum. Astrolojiye ait hataların 

alimlerin o konuda yeterli bilgiye ulaşamadıklarından ve 

gözlem ve deneye, alet ve edevata önem vermediklerinden 

kuşkulanıyordum. Bu kaygılar ortadan kalkınca inancım 

engellerin aşılacağı, anlatılanlar hakkında görüş birliğine 

varılıp doğruluğunun ortaya çıkacağı, gelecekte çıkması 

beklenen olaylar hakkında malumat sahibi olunacağı gaybın 

perdesinin aralanacağına inancım tamdı. 

Son tarafı: 

Astroloji alanında meşhur olan ve astrolojiye inanan 

ve bundan başka gayesi olmayan kimsenin kesin bir yargıda 

bulunduğu görülmemiştir. Bu kimse kendi doğduğu burcu 

bilse bile kayıp malını ortaya çıkarmaya, savaşta tedbiri terk 

etmeye, yolculukta yanına azık almaya ve benzeri olayları 

kesin bir yargı ile ortaya çıkarmaz. Durum böyle olduğuna 

göre astrologlar bu sanatla şu üç şey için meşgul olurlar; hoş 

vakit geçirmek, bu sanata aşırı ilgi göstermek ve merak 

etmeleridir.  

Ebu Nasr el-Farabi’nin el yazısı ile yazılan konuların 

sonudur. Bunları kendime kabul ettim, bu konuyu düşünmen 

için sana yazdım.  

 
65  Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik 

Yayınevi, İstanbul 2017, s. 183-192; Âmâl el-Felsefiyye, Makale fî ma 

yesıhhu min ahkâm en-Nücûm, nşr. Cafer Âl-i Yâsîn, Beyrut 1992, I, 

281-301. 
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Ölümden sonra insanın yok olacağını reddeden 

Eflatun’a ait bir risale66 

(Risale li Eflatun li’r-reddi alâ men kâle inne’l-insâne 

telâşâ ve feniye ba’de mevtihî) 

 

Baş tarafı: 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 

Bu alemden ayrıldığı zaman insanın da diğer 

canlılarda olduğu gibi yok olup gideceğini iddia eden 

kimseye Eflatun der ki: Şüphesiz birleşik kuvvetler 

birbirinden ayrıldıkları zaman; tıpkı kara safranın toprağa, 

balgamın suya, kanın havaya ve sarı safranın ateşe 

dönüşmesinde olduğu gibi herşey aslına rücu eder.  Biz 

insanda (diğer canlılardan farklı olarak) beşinci bir kuvvet 

görünce; natıka kuvveti, tıpkı diğer kuvvelerin aslına 

dönmeleri gibi aslına rücu edeceklerini anladık. 

Son tarafı: 

Ebu Yezid el-Muallim Der ki: 

Filozoflar ulvi cisimlere işitme ve görme yetisi 

atfetmekle onlara ilim ve marifet yeteneği atfetmiş olurlar. 

Çünkü söz konusu bu iki kuvvenin gücüdür. Feleğin ise 

çeşitli şeyleri algılamak için organları yoktur. Tek bir şeyin 

tözleri bakımından farklı olan iki şeyi aynı zamanda 

algılaması caiz olmadığı halde felek bütün cismiyle algılar. 

Çünkü o canlı ve akıllıdır. Bizim ilmimiz ancak bu iki 

duyumu -ki bu ikisi duyuların en üstünleridir- kullanmakla 

tamam olduğu için bu iki duyuyu insana ait kıldık. Risale 

burada bitmiştir. 

 
66 Bazen Farabi’ye bazen de bazen Eflatun’a atfedilen bu risale, insanın 

ölümden sonra dirilmeyi savunanlara reddiye olarak yazılmıştır. 

Hakkında bilgi için bk. Mübahat Türker Küyel, Farabi’ye atfedilen küçük 

bir eser, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Farabi Külliyatı sayı:4, Ankara 

1990. s. 1-7 
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Fusûlü’l-Medenî67 

 

 

Türkistan’ın Fârâb şehri yakınlarındaki Vesiç’te 

yaklaşık 258 (871-72) yılında doğduğu düşünülen ünlü bir 

filozof ve bilim adamı olan Fârâbî’nin Fusûlü’l-Medenî adlı 

kitabı, alimin siyaset felsefesi alanında yazdığı son eseridir. 

Bu son eserde özellikle hekimlik istiaresinden ve ahlak 

felsefesinden bahsedilmiştir. Bu bağlamda yönetim sanatı ile 

ilgili kısa fasıllar halinde bilgiler verilmiştir. İlk defa D. M. 

Dunlop tarafından İngilizce çevirisiyle birlikte yayımlanan 

(Cambridge 1961) ve Fevzî Mitrî en-Neccâr’ın da başka 

yazma nüshalara dayanarak Fuṣûlün müntezeʿa adıyla neşrini 

gerçekleştirdiği eseri (Beyrut 1971), Hanifi Özcan Fusûlü’l-

Medenî-Siyaset Felsefesine Dair Görüşler başlığıyla 

Türkçeye çevirmiştir (İzmir 1987) 68. 

 
67 Fârâbî, Fusûlü’l-Medenî, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Hanifi Özcan), Dokuz 

Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1987. 
68 Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA, C: XII, İstanbul, 1995, s. 145-162. 
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Kitap, girişin ardından iki ana bölüm ve bölümlerin 

altında doksan beş fasıl, notlar ve indeks kısımlarını 

içermektedir. 

Çevirmen kitabın giriş kısmında Araplar arasında 

felsefenin doğuşu, siyasi felsefenin doğuşu ve Fârâbî’nin 

siyasi felsefe hakkındaki eserlerini ortaya koymuştur. 

Kitabın birinci bölümü (s. 27-55) kendi içerisinde 

altmış bir fasıldan oluşmaktadır. Bu fasıllara kısaca 

değinilecek olursa Fârâbî ilk olarak beden, ruh ve fazilet 

kavramları üzerinde durmuştur.  Bu bağlamda sağlıklı ve 

hastalıklı bir bedenin olabileceği gibi, nefis için de sağlık ve 

hastalık durumları vardır. Nefsin sağlığı, kişinin yaptığı iyi 

işler ve güzel fiillerle ölçülür. Nefsin hastalığı ise, yine kişiye 

kötü ve çirkin işler yaptıran durumlardır. İnsana iyi işler ve 

güzel fiiller yaptıran nefsi durum fazilet olarak adlandırılır. 

Nefsin beş parçası vardır. Bunlar: Besleyici, hisseden, arzu 

eden, tahayyül eden ve düşünen olarak sınıflandırılır. 

Sonrasında ahlâkî ve aklî faziletlerden bahsedilmiştir.  

Aile kavramına değinen Fârâbî, aile reisini şehrin 

yöneticisine benzetmiştir.  Ev ve şehrin her birisi de bağımsız 

olarak belirli bir fiili yapan ögelerdir. Farklı amaçlar 

dahilinde her ikisi de şehrin amacının tamamlanması için 

karşılıklı yardımlaşma içerisinde hareket etmektedir. Şehir, 

zaruri şehir ve faziletli şehir olarak ikiye ayrılmıştır. Zaruri 

şehir o şehrin fertlerinin karşılıklı yardımlaşması 

çerçevesinde varlıklarını devam ettirme olarak tanımlanır. 

Faziletli şehir ise, şehrin sakinlerinin gerçek varlıklarını 

devam ettirme ve onu koruması noktasında mükemmeli elde 

etme hususunda birbirine yardım eden şehir yani ahiret hayatı 

olarak nitelendirilmiştir. Bu noktada gerçek yöneticinin 

amacı şehir halkına gerçek mutluluğu vermektir.  

Sonraki fasıllarda bilgi, hikmet, fikir ve adalet 

kavramlarından bahseden Fârâbî, birinci bölümü şu şekilde 

sonlandırır. Aşağıdaki üç sebepten dolayı, faziletli şehirdeki 

insanların bir sanatın peşinden gitmesine müsaade edilmez: 
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a) Her insan, her zaman, her iş ve sanat için elverişli 

değildir. 

b) Bir iş veya bir sanatla uğraşan her insan, kendisini 

sadece o alana yönlendirdiğinde onu daha mükemmel bir 

şekilde yapar. 

c) Her işin belirli bir zamanı vardır. Bunlar 

ertelendiğinde, bu işler yapılmaz. 

Bu sebepten dolayı, bir işin başarıyla sonuçlanması 

için her bir iş için bir insan tahsis edilmelidir.69 

Kitabın ikinci bölümü ise (s. 56-76) otuz dört fasıldan 

oluşmaktadır. Bu bölümde yazar daha çok metafizik ögeler 

üzerinde durmuştur. İlk önce şehrin yöneticilerinin şehrin 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para kazanması durumunu 

değerlendirmiş ve bu noktada paranın nereden ve hangi 

yollardan elde edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sonrasında 

savaş konusuna değinmiş ve bu konuda eğer ki reis sırf 

galibiyeti kendisine amaç edindiği için savaşırsa bunun 

haksız bir savaş olacağını söylemiştir.  

Müellif bu bölümde varlıkları üç kısma ayırır: 

a) Mevcut olmaması, asla mümkün olmayan,  

b) Bir zamanda var olmaması, mümkün olmayan fakat 

diğer bir zamanda var olması mümkün olan  

c) Var olması ve var olmaması mümkün olan. 

Fârâbî’ye göre bunlardan en faziletlisi olanı ise bunların 

hiçbirinin var olmaması, asla mümkün olmayandır. 

Türünde benzeri bulunan her şeyin varlıkta eksik 

olduğunu vurgulayan alim, insanın da varlığının bir 

parçasının tamamlandığını söyler. Çünkü insanın bir bütün 

olarak tamamlanması için yeterlilik mevcut değildir. Özetle 

eğer bir şey kendi varlığını tamamlayacak yeterliliğe sahipse, 

kendi türünden, kendisinden başka bir şey bulunmaması 

gerekir. 

 
69 Fârâbi, a.g.e., s. 55. 
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Kitabın altmış dokuzuncu faslında kötülüğün asla 

mevcut olmadığını, kötülüğün sadece varlığı insan iradesiyle 

olan bir şeyde bulunduğunu bunun da iki çeşit olduğunu dile 

getirmiştir. Bunlar; mutluluğun zıddı olan bedbahtlık ve 

kendisiyle bedbahtlığa ulaşılan her şeydir. 

Yazarın üzerinde durduğu fazilet kavramının 

içerisinde, faziletli insanın ölümden asla korkmadığını bilakis 

mutluluğunu artıracak iyi eylemleri yapmak için hayatta 

kalmayı sevdiğini söyler ve onun ölümde acele etmemesini 

dile getirir.  

Fârâbî ikinci bölümün son faslında ise fazilet içinde 

toplanmış bir topluluğun içerisinde hiçbir uyuşmazlığın ve 

ayrılığın oluşmayacağını zikreder. Çünkü ona göre, faziletin 

amacı birdir. Faziletli toplum aynı amaca hizmet eder. Bu 

bağlamda anlaşmazlık sadece arzuların farklılığından ve 

amaçların zıtlığından ortaya çıkar. İşte o zaman, birleşmeyi 

imkânsız kılan davranışlar ortaya çıkar. 

Fârâbî “Mutluluk öyle bir değerdir ki hiçbir şeye araç 

olmayıp doğrudan doğruya amaçtır. Çünkü insan mutluluğu 

elde ettikten sonra her türlü tatmini onda bulup başka hiçbir 

şeye ihtiyaç duymaz”70 der. Bu kitap bu açıdan mutluluğa 

erişmek için bir anahtar işlevi görmektedir. 

Emine Beyza Elmacı 

  

 
70 Fârâbî, a.g.e., s.62. 
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İhsâu’l-ulûm71 

(İlimlerin Sayımı) 

      

 

Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. 

Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî (ö. 339/950) Müslüman 

coğrafyasında Antik Yunan Felsefesini tanıtan ve bugün bu 

coğrafyadaki felsefeciler tarafından yapıldığı için İslam 

Felsefesi ismi verilen felsefî faaliyetleri ilk defa sistemli bir 

biçimde ortaya koyan ilim adamıdır. Bu sebeple kendisine 

Muallim-i Sânî (İkinci öğretmen) lakabı verilen yazarın en 

önemli kitaplarından İhsâu’l-ulûm yani İlimlerin Sayımı 

yazıldığı dönemden bu yana gerek olumlu gerekse eleştirel 

yönden ilgi çekmiştir. Endülüslü Kâdî Sâid: “Fârâbî'nin, 

ilimlerin sayılması ve gayelerinin bildirilmesi hakkında 

yüksek bir kitabı vardır ki, kimse ondan önce böyle bir eser 

yazmamıştır. Kendinden sonra da kimse o yolda 

yürümemiştir. Bütün ilimleri öğrenmek isteyenler bu kitabın 

rehberliğinden müstağni kalmazlar ve her şeyden evvel onu 

 
71 Fârâbî, İhsâ’u’l-ulûm, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Divan Kitap, 2011. 
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gözden geçirmelidirler.”72 demiştir. Bu eserle Fârâbî 

Arapçanın bir ilim dili olarak gelişmesine ve didaktik bir 

üslubun oluşmasına önemli katkıda bulunmuştur. 

İhsâu’l-ulûm zaman zaman ilimler ansiklopedisi 

türünden bir eser gibi algılansa73 da aslında Fârâbî kitabın 

başında yazılış amacını meşhûr olan ilimleri tek tek saymak 

ve hepsini açıklamak olarak belirlemiş ve şunları eklemiştir: 

“Bu kitaptaki bilgilerden istifade edilebilir. Çünkü insan, bu 

ilimlerden birini öğrenmek isteyip bu kitaba bakarsa, 

cesaretle neye giriştiğini, neye baktığını, bu bakışı ile ne 

fayda temin edeceğini, bütün bunlardan kazancının ne 

olacağını, bunlarla hangi fazileti elde edeceğini bilir. 

Böylece, ilimlerden neyi kazanmağa girişmiş ise, körü körüne 

ve aldanmalarla değil de bilerek ve görerek, ona doğru 

ilerler. İnsan, bu kitap sayesinde ilimler arasında bir 

mukayese yapabilir...” Görüldüğü üzere ilimler arasında bir 

tasnif yapmaktan ziyade Fârâbî’nin amacı ilimleri saymak ve 

her biri hakkında bilgi vermektir. Bununla birlikte Fârâbî 

kendi zihninde olan ilimlerin mertebeleri ve tasnifi anlayışını 

hissettirmektedir. Başka bir değerlendirmeyle de eser, 

felsefeye giriş kitabı niteliğindedir. 

 
72 Kâdî Sâid el-Endelüsî, Kitâbu Tabakâtı’l-Ümem, nşr. Luvîs Şeyho, 

Beyrût: Matbaatü’l-Kâsûlûkiyye, 1912, s. 53; Fârâbî, İhsâ’u’l-ulûm, çev. 

Ahmed Ateş, İstanbul: MEB Yay., 1986, s. 45. 
73 Fârâbî, a.g.e., thk. Osmân Emîn, Kâhire: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1949, s. 

9-10. İhsâu’l-ulûm tam olarak bir ilimler ansiklopedisi sayılmasa da İslam 

coğrafyasındaki ilimler ansiklopedisi kitaplarının ilk nüvesi olmuştur. 

Fârâbî’nin ilimler tasnifi anlayışı başta İbn Sînâ’nın Aksâmu’l-ulûmi’l-

akliyye’si ve İbnu’l-Ekfânî’nin İrşadu’l-kâsıd’ı olmak üzere doğrudan 

veya dolaylı yoldan sonraki müelliflere tesir etmiştir. Kitap, Batı 

dünyasında da önemli tesir etmiş; Latin mütercimler ve öğrencileri 

vasıtasıyla XII. yy.’ın sonlarından itibaren İngiltere’ye ulaşmıştır. 

Doğunun ilim mirasının Batı’ya aktarılmasında önemli rol oynayan 

Toledo Okulunun önde gelen mütercimlerinden Dominic Gundissalinus, 

De Divisione philosophiae (Felsefenin Taksimi) eserinde İhsâu’l-ulûm’u 

büyük ölçüde takip etmiş, R. Bacon, Fârâbî’yi büyük yazarlardan saymış 

ve İhsâu’l-ulûm’u kaynak göstermiştir. A.e., s. 14-20; Eyüp Şahin, 

“Fârâbî’nin İlimler Tasnifinin Batı Dünyasına Geçişi ve Kabulu”, 

Diyânet İlmî Dergi, 2016, C. 52, Sayı: 1, s. 151-166. 
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Arapça yazılan kitap, miladî XII. yy.’dan itibaren üç 

kere Latince olmak üzere, İbrânîce, Almanca, Fransızca, 

İngilizce, İspanyolca ve Türkçe’ye çevrildi.74 

Birinci Bölüm: Dil ilmi Lügat ve kelimelerin 

kanunlarını bilmek olmak üzere ikiye ayrılır. Fârâbî, daha 

sonra kitabın diğer bölümlerinde de sıkça karşımıza çıkacak 

olan kânun kelimesi ile ne kastedildiğini açıklar. Kelimeyi 

müfred(tekil) ve mürekkeb(bileşik) olarak ikiye ayırır. 

Sarf(morfoloji) ve nahiv(sentaks) hakkında bilgi verir. 

“Dil ilmi her millette yedi büyük kısma ayrılır; 1. 

Müfred lafızların ilmi 2. Mürekkeb lafızların ilmi 3. 

Lafızların müfred oldukları zamanki kanunlarının ilmi 4. 

Lafızların mürekkeb oldukları zamanki kanunlarının ilmi 5. 

Doğru yazma kanunları 6. Doğru okuma kanunları 7. 

Şiirlerin kanunları.” Müellif sonra bunları tek tek açıklar. 

İkinci bölüm: Mantık sanatı75 ma’kûlâtın sözele 

dönüşmüş şeklidir. Bu yönüyle nahiv ve aruzun ortaya 

koyduğu kanunlara benzer. Böylece bu ilim ma’kûlâttaki 

hataları kontrol etmede bir ölçü ve sınayıcıdır. Yakîn(kesin, 

şüphesiz) bilgi için zaruridir. Konusu ikisi de birbirine delalet 

eden ma’kûlât ve lafızlardır. Eski filozoflar bu ikisine nutk ve 

kavl; başkasındaki bir fikrin düzeltilmesine yarayan kavle ise 

kıyâs ismini verirlerdi.  

Fârâbî, daha sonra mantık ve nahvin birbiriyle 

ilişkisini ele alır. Her milletin nahvi ayrıdır. Lakin mantık 

evrenseldir. Mantığın lafızların kanunlarına dair verdiği bilgi 

tüm milletlerde müşterektir. Sonra mantık sanatının niçin bu 

isimle adlandırıldığını açıklar. 

 
74 Fârâbî, a.g.e., thk. Emîn, s. 4; Mahmut Kaya, “İhsâü’l-Ulûm”, Diyanet 

İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul: TDV Yay., 2000, C. XXI, s. 549-

550. 
75 Kitaptaki en hacimli bölüm olan mantık bölümü İslam âlimlerinden 

büyük takdir toplamıştır. İbn Rüşd’ün öğrencisi İbn Tumlus bu bölümün 

tamamını, İbn Ebî Usaybia ise bir kısmını kitaplarına değiştirmeden 

almışlardır. A.e., s. 3-4. 
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Mantık sekiz bölümdür ve her biri bir kitapta bulunur; 

1. el-Makûlât (Kategoriler) 2. el-İbâre (Peri Hermeneias 

[Önermeler]) 3. el-Kıyâs (I. Analitikler) 4. el-Burhân (II. 

Analitikler) 5. el-Cedel (Topikler) 6. Sofistika (Aldatıcı 

Felsefe [Safsata]) 7. el-Hitâbe (Retorik) 8. eş-Şiir (Poetika).76 

Fârâbî, burhânı bu bölümlerin en önemlisi sayar. 

Ondan önceki üç bölüm ona hazırlanış sonraki dört bölüm ise 

yardım ve korunma içindir. “Burhânî kaviller bilinmesi 

istenilen matlup hakkında kesin bilgi vermeye yarayan 

sözlerdir.” Kesin bilgidir, şüphesizdir ve yanlış olması 

düşünülemez. 

Üçüncü Bölüm: İlmu’t-taâlîm (Matematik): Yedi 

büyük bölümdür; 

1. Aded(Aritmetik): Amelî ve nazarî77 olarak ikiye 

ayrılır. “Özetle sayılardan çıkarılması mümkün olan her şeyin 

onlardan nasıl çıkarılabileceğini bildirir.” 

2. Hendese (Geometri): Amelî ve nazarîdir. Çizgi ile 

yüzeylere ve hacimli(mücessem) şeylere bakmak üzere iki 

kısımdır. Bu iki bölümün kaynağı Öklid’dir. 

3. Menâzır (Optik): Fârâbî önce bu ilmin hendeseden 

niçin ve hangi yönden ayrıldığını açıklar. Bu ilim sadece 

çizgiler, yüzeyler, hacimler ve gözün cisimleri nasıl farklı 

şekillerde gördüğünü inceler. “Gerçekte bulunduğundan 

başka görünen şeyler ile gerçekte olduğu gibi göze 

görünenler bu ilim sayesinde birbirinden ayrılırlar.” Görme 

olayını ise şu şekilde izah eder: “Bakılan ve görülen her şey, 

havadan yahut gözlerimiz ile bakılan şey arasında bulunan 

şeffaf cisimden geçip, o şeye varan ışıklar vasıtası ile 

 
76 Hepsi Aristo’ya ait olan bu kitapların ilk altısına Organon denmektedir. 

Son iki kitap yine Aristo’ya ait olup yüzyıllar sonra mantıkçılar tarafından 

burada olmayan İsâgôcî’yle beraber klasik mantık külliyatına eklenmiştir. 
77 İlimleri amelî(pratik), nazarî(teorik) ve poetik(sanat/uygulamalı) 

şeklinde ayırmak Aristo’nun yöntemidir. Bu kitaptaki üçüncü ve 

dördüncü bölümler teorik, beşinci bölüm ise Aristo’nun pratik ilimlerine 

denk düşmektedir. Ayrıca Fârâbî dil ve mantığı Aristo gibi alet saymamış, 

ilimler arasında onlara da yer vermiştir. Şahin, a.g.m. 
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görülür.” Daha sonra görme olayı sırasında ışığın alabileceği 

çeşitli hallerden bahseder. 

4. İlmu’n-nucûm (Yıldızlar İlmi): İkiye ayrılır;  

1. İlmu Ahkâmi’n-Nucûm (Astroloji): Yıldızlardan 

haber öğrenme ilmidir. Matematik ilimlerinden değildir.  

2. İlmu’n-nucûmi’t-ta’lîmî (Astronomi): Üç 

bölümdür; 1. Bir bütün olarak gök cisimlerini, şekillerini, 

birbirlerine uzaklıklarını ve sabit kabul ettiği yeryüzünü78 2.  

Yıldızların ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini, Güneş ve 

Ay tutulmasını, yıldızların doğup batması ve bunların 

zamanlarını 3. Yeryüzündeki mamur ve meskûn yerleri, 

iklimleri(kıta), âlem (evren)in dönüşünü, gündoğumu, 

günbatımı ve günlerin uzayıp kısalması konularını araştırır. 

5. Mûsîkî79: Amelî ve nazarîdir. Amelî kısmında 

kendisinde çeşitli melodilerin duyulabildiği aletler, tabîî 

(gırtlak, küçük dil, yanındaki diğer organlar ve burun) ve sunî 

(flüt, ud vb.) olmak üzere iki çeşittir. 

Mûsîkî; 1. Bu ilmin esasları 2. Sanatın usulleri 3. 

Nazarî burhânlarla açıklananların aletlere uygulanması 4. 

Tabîî ritim(îkâ’)lerin, yani nağmelerin vezinlerinin, çeşitleri 

5. Melodilerin bir araya getirilmesi ve daha etkili yapılması 

hakkında olmak üzere beş büyük bölümde incelenir. 

 
78 Fârâbî, Helenistik dönemden kendisine ulaşan bilgi birikimine göre 

yeryüzünü sabit, gezegenlerin hareketlerini eliptik değil dairevi kabul 

etmekte, gece ve gündüzün uzayıp kısalması ve yıldızların hareketlerini 

de yerin değil göğün hareketiyle açıklamaktadır. Bkz. Fârâbî, a.g.e. çev. 

Ateş, 53. ve 56. Dipnotlar; Fârâbî, a.g.e., nşr. Alî Bû Mulhim(Mulhem), 

Beyrût: Dâr ve Mektebetu’l-Hilâl, 1996, s. 59. 
79 Fârâbî’nin İhsâu’l-ulûm’un Mûsîkî bölümündeki fikirleri XIII. yy.’dan 

itibaren Avrupa’daki birçok müellife etki etmeye başlamıştır. XVI. yy.’a 

kadar bu tesirin devam ettiği ve Avrupa’daki müzik teorisyenlerin 

fikirlerinde bu bölümün önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bkz. 

Farmer’ın iki makalesi akt. Fârâbî, a.g.m., thk. Emin, s. 20-23. Fârâbî’nin 

müzik çalışmalarının ve Arap müziğinin Batıdaki tesiri hakkında Henry 

George Farmer’ın önemli çalışmaları bulunmaktadır. 
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6. İlmu’l-Eskâl (Ağırlıklar İlmi): İlki ağırlıkların 

ölçülmesi ve tartıların usulleri, ikincisi ağırlıkların hareket 

ettirilmesi ve kaldıraçların usulleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

7. İlmu’l-Hiyel (Mekanik): “Hiyel ilmi ise matematik 

ilminde zikri geçen varlığına kavl ve burhânla delil getirilen 

her şeyin tabîî cisimlerde uygulanması ve fiilen ortaya 

konularak icat ve icra edilmesidir.” Kısaca teorideki bilginin 

pratiğe uygulanmasıdır. Diğer matematik ilimleriyle de bu 

yönüyle bağlantılıdır. Cebir ise Hiyel’in bir bölümüdür. 

Dördüncü Bölüm: Tabîat ve İlâhiyât İlmi  

1. el-İlmu’t-tabîî (Doğa Bilimleri): “Tabîat ilmi 

tabîattaki cisimleri ve varlığı bu cisimlerde olan arazları 

tetkik eder. Bu cisimlerin ve arazların hangi şeylerden, hangi 

şeyler ile ve hangi şeyler için bulunduğunu bildirir.” 

Cisimler, sunî ve tabîî olarak iki kısımdır. Tabîat ilmi 

tabîî cisimlerin ilkeleri(mebâdi’)ni ve arazlarını vermektedir. 

Cisimlerin varlığı dört sebebe dayanır; maddî, sûrî, fâil ve 

gâye sebebi.80 Cisimlerin kemali, mesela kılıç, ise iki şeyle 

tamam olur; Cismin biçimi(sîga), kılıcın keskinliği ve 

maddesi ve içine konduğu yer (mevzû’) ile, kılıcın demiri. 

Biçimi mahsûs(duyularla algılanabilir) olmayan cisimlerde 

ise bilkuvve olan biçim, bilfiil ortaya çıktığında anlaşılır. 

Nitekim şarabın bilkuvve sarhoş ediciliği bilfiil ortaya 

çıktığında anlaşılır. 

Tabîat ilmi sekiz büyük bölüme ayrılır. Bu 

bölümlerde; “1. Bütün tabîî cisimlerin ortak olduğu şeyler 2. 

Basit cisimler 3. Tabîî cisimlerin oluşması(kevn) ve 

dağılışı(fesâd) 4. Unsurlara(ustuksât) mahsus olan arazlar ve 

değişimlerin ilkeleri 5. Unsurlardan meydana gelen mürekkeb 

cisimler 6. Madenler 7. Nebat(botanik) 8. 

Hayvanlar(zooloji)”81 incelenir. 

 
80 Bu Aristo’nun dört neden ilkesidir. 
81 Fârâbî, a.g.e., thk. Emîn, s. 7. 
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2. İlâhiyât: Buradaki bilgiler Mâba’de’t-

tabî’a(Metafizik) kitabındadır. 

Üçe ayrılır; 1. Mevcudat ve ona arız olan şeyler 

incelenir. (Ontoloji) 2. Kategorize edilmiş nazarî ilimlerdeki 

burhânların ilkelerini araştırılır. (Metodoloji) 3. Tabîî 

olmayan mevcutları araştırır. Tek olan ilah ve sıfatları 

hakkındaki burhânları inceler. Mevcudatın ondan nasıl 

meydana geldiğini, mertebelerini, düzeni ve Allah hakkındaki 

fasit zanların çürütülmesini inceler. (Teoloji)82 

Beşinci Bölüm83: el-İlmu’l-Medenî, Fıkıh ve Kelâm 

İlmi 

 
82 Fârâbî’nin metafiziği üçe bölmesi Aristo’cu geleneğe göredir. Bununla 

beraber öğreti olarak İskenderiye üzerinden gelen Platoncu unsurlar, 

mesela bu bölümde işaret edilen sudûr ve ilk neden teorileri, Fârâbî’nin 

metafizik anlayışında daha önemli bir yer tutmaktadır. Fârâbî, a.g.m., 

çev. Ahmed Arslan, Ankara: Divan Kitap, 2011, s. 35; Mevlüt Uyanık-

Aygün Akyol, “Farabi’nin Medeniyet Tasavvuru ve Kurucu Metni Olarak 

İhsâu’l-Ulum- Adlı Eserinin Tahlili”, Marife, 2015, C. 15 Sayı: 2, s. 33-

65. 
83 Bu bölümde Aristo’nun tasnifinde yer alan ev ve ahlak yönetimi yerine 

onda olması mümkün olmayan fıkıh ve kelâm ilimleri yer almaktadır. 

Ayrıca Fârâbî, fıkıh ve kelâmı dahil etmekle bütün felsefesine yansıyan 

felsefe ile dini uzlaştırma düşüncesinden hareket etmektedir. Kendisinin 

hakikatin birliği ve ona ulaşmada dil ve mantıkla örülen felsefî-metafizik 

bilgiyi temel alan yaklaşımına uygun olarak, dinî ilimleri medenî ilimler 

yani pratik ilimler bahsinde konumlandırmıştır. Vahiy bu hakikatin 

somutlaşmış bir yansımasıdır. Dinî ilimler ise sadece bu vahyin 

yorumlanmasında ve toplumu düzenlemede yani pratik anlamda bir değer 

ifade eder. Din aslında felsefî hakikatleri topluma cedel ve retorik 

delillerle anlatmaktadır. Bugün İslam dünyasındaki “dinamik fikri üretime 

süreklilik kazandırılamayışının nedeni olan teorik yetersizlik sorunu 

aşılabilmesi” için İhsâ’u’l-ulûm “bir medeniyet tasavvurunun kurucu 

metni” olarak takdim edilmekte. Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA, İstanbul: 

TDV Yay., 1995, C. XII, s. 145-162; Fârâbî, a.g.e., çev. Arslan, s.7-44 

(çevirenin önsözü); Ömer Türker, “İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi”, 

Sosyoloji Dergisi, 2011, C. 3, Sayı: 22, s. 533-556; Uyanık ve Akyol, 

a.g.m. Hakikati aramayı sadece felsefî bilgiye bırakan ve dinî ilimlere 

ikincil ve yalnız pratik alanda yer veren bu yaklaşımın bir medeniyet 

tasavvuru kurma amacına istinaden İslam dünyasında canlandırılmasına 

ihtiyatlı yaklaşılmalıdır. 
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1. el-İlmu’l-Medenî: Genel olarak ahlak, adetler, 

mutluluk ve siyaset konularını ve insan davranışlarının nasıl 

olması gerektiğini inceleyen ilimdir. Fârâbî önderliği 

erdemli(er-riyasetü’l-fâdıla) ve bilgisiz(er-riyasetü’l-

câhiliyye) olmak üzere ikiye ayırır daha sonra bunların nasıl 

olması gerektiği ve hangi kuvvetlerden meydana geldiği 

hakkında tafsilat verir. 

İnsan davranışları hakkında küllî kanunlar veren 

medenî felsefeyi 1. Mutluluğun tanımı ve hakikati ve insan 

davranışlarının sayısı ve faziletli olanlarının tespiti 2. 

Şehirlerde mutluluğun ve faziletli hallerin tertibi ve 

hükümdarlık hakkında olmak üzere ikiye ayırır. 

 2. Fıkıh: Bu sanatla vâzi’u’ş-şerîanın açıkladığı 

şeylerden açıklamadığı şeylerin hükmü çıkartılır(istinbât) ve 

vâziin maksadına göre araştırılır. Görüşler ve fiiller olmak 

üzere ikiye ayrılır. 

3. Kelâm: “Bu sanat insanın vâziin açıkladığı 

görüşleri ve fiilleri desteklemeye güç yetirdiği ve kavillerle 

her muhalefet edeni çürüttüğü bir melekedir.” Görüşler ve 

fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Fıkıhla kelâm arasındaki fark 

şudur ki; Fakih, vâziin açıkladıklarından asılları koyup 

buralardan istinbât yapar. Mütekellim ise bu usulleri 

savunandır. 

Dinlerin desteklenmesinde lazım olan yaklaşımlar ve 

fikirler ise beştir: 

1. Akla hiç pay vermeyip sadece vahye tabi olanlar. 2. 

Vâziu’l-millenin (dinin kurucusu) getirdiğini kabul ederler. 

Mahsûsât, meşhûrât ve ma’kûlâttan gelen bilgiyle dini telif 

etmeye çalışırlar. Telif edilemediğinde vâziin yalan 

söylemeyen olduğunu dile getirerek onu tercih ederler. 3. 

Başkalarının dinlerindeki çirkin şeyleri bularak onlara karşı 

kendilerini müdafaa ederler. 4. İlmî bir delil olmaksızın 

hasmını baskı ile sustururlar. 5. Dinini güzel göstermek için 
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başkalarının yanında yalana ve kandırmaya başvururlar.84 

Fârâbî’nin dinî ilimleri kitabında yerleştirdiği yer, sadece 

fıkıh ve kelâm ilimlerini zikretmesi ve kelâmcılara karşı 

menfî tavrı onun felsefî bilgiyi esas alan ve vahiyden gelen 

bilgiyi bu çerçeveye oturtan bilgi anlayışıyla açıklanabilir. 

İslam aleminde ilimler tasnifi anlayışında iki ana ekol 

mülahaza edilmiştir. Bunlardan ilki Fârâbî’nin ele aldığımız 

bu kitabıyla temellerini attığı, İbn Sînâ ve İbnu’l-Ekfânî 

tarafından sürdürülen felsefeciler ekolü; diğeri Harezmî, 

Gazâlî, İbn Hazm ve İbn Haldûn’un temsil ettiği vahyi 

merkeze alan âlimler ekolüdür. Genel itibariyle Müslüman 

dünyasında Fârâbî’nin felsefe merkezli anlayışı kabul 

görmemiş, ikinci ekol tarafından ilimler şerî - gayr-ı şerî 

şeklinde tasnif edilmiştir. Taşköprîzâde ise bu iki ekolü 

varlıkları dörtlü bir kategoriye ayırarak âlimlerin tasnifi 

şemsiyesinde yetkinlikle sentezlemiştir.85 

Furkan Balahoroğlu 

 
84 Fârâbî’nin kelâmcılara karşı menfî bakış açısı felsefeciler tarafından 

kendisinden sonra da sürdürülmüş, İbn Sînâ onları metafizikçi değil 

sadece cedelci olarak görmüş, İbn Rüşd’de ise kelâmcıları küçümseme 

zirveye çıkmıştır. Fârâbî, a.g.e., çev. Arslan, s. 40; Türker, a.g.m. 
85 Ömer Türker, a.g.m.; Selime Çınar, “Fârâbî’den Taşköprîzâde’ye; 

İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi”, Fatih Sultan Mehmet 

Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları 

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014. 

Çınar, “Fârâbî’den Taşköprîzâde’ye; İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi”, s. 14. 
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Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe 

ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı 

öğretim üyesi olan Prof. Dr. Yaşar Aydınlı tarafından kaleme 

alınan “FÂRÂBÎ” isimli kitap, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından Temel Kültür 

Dizisi içinde yayına hazırlanıp TDV Mütevelli Heyeti’nin 

kararıyla 2008 yılında kitabın birinci basımı 

gerçekleştirilmiştir. İkinci basım ise 2017 yılında yapılmıştır. 

Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, yüksek lisansını “Fârâbî’nin 

Nübüvvet Nazariyesi” adlı teziyle tamamlamıştır. Doktora 

tezi ise “İbn Bacce’nin İnsan Görüşü” adlı çalışmadır. Bu 

çalışmada Fârâbî hakkında çeşitli eserleri ve makaleleri 

bulunan değerli akademisyen Yaşar Aydınlı’nın Fârâbî 

hakkında yazmış olduğu bir başucu kitabı olarak 

değerlendirilebilecek, Fârâbî’yi ve felsefî sistemini tanımak 

için ideal bir başlangıç kitabı olarak okunup her okuyucunun 

 
86 Yaşar Aydınlı, FÂRÂBÎ, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2017. 
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anlayabileceği sade bir üslupla kaleme alınmış olan bu kitap 

hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız.  

Kitap, yazarın yazmış olduğu önsöz ve girişten sonra 

altı bölümden oluşmaktadır. 

Yazar, kitabın birinci bölümünü Fârâbî’nin Hayatı ve 

Çalışmaları adı altında yazmış olup, bu bölümü üç ana 

başlıkta ele almıştır. İlk olarak Fârâbî’nin hayatından kısaca 

bahseden yazar; Fârâbî’nin hayatı hakkındaki bilgilerin çok 

az ve kesinlikten uzak olduğunu belirtmiştir. Hayatı 

hakkındaki bilgiler daha çok yapmış olduğu seyahatlerle ilgili 

olup, dönemin ilim merkezi olan Bağdat’a gelişinden ve 

burada Aristocu felsefe görüşünü okumaya, anlamaya 

başladığı ve bu eksende kendi felsefesini ortaya koyduğundan 

bahsedilmiştir. İkinci kısımda ise; mantık, matematik, tabiat 

ilimleri, metodoloji ve metafizik, ahlak ve siyaset alanındaki 

eserlerin listesine yer verilmiştir. Üçüncü kısımda ise 

Farâbî’nin İslam felsefesine, Orta çağ Hıristiyan ve Yahudi 

felsefesine olan etkisinden bahseden yazar şunları ifade 

etmiştir: “İslam felsefesi ve Batı Düşüncesi arasındaki 

etkileşimde önemli rol oynayan Farabi’nin İslam felsefesine 

katkısını Eflatun ve Aristo’nun Helenistik dönem ve Orta çağ 

felsefelerine yapmış oldukları katkıyla karşılaştırmak 

mümkündür. İslam felsefesi başından sonuna kadar onun 

kavram ve fikirlerini kullanmış ve irdelemiştir.”87 

Kitabın ikinci bölümü ise İlimlerin Sınıflandırılması 

ve Bilgi Teorisi başlığı altında kaleme alınmıştır. Bu bölümde 

Fârâbî’nin epistemolojiyle ilgili görüşlerine değinilmiş olup; 

Fârâbî’nin ilimleri sınıflandırırken onları iki sınıfa ayırdığını, 

birinci sınıflandırmanın Aristocu geleneği yansıtmakta olup, 

ikinci sınıflandırmanın ise İslam kültürünü yansıttığını ve bu 

doğrultuda Farâbî’nin ilimleri beş kategoriye ayırdığı 

belirtilmiştir. Bu kategori ise sırasıyla; dil ilmi, mantık ilmi, 

matematik ilimleri, tabiat ilmi ve ilahiyat ilmi, siyaset ilmi, 

 
87 Yaşar Aydınlı, FÂRÂBÎ, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2017, s. 41. 
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fıkıh ilmi ve kelam ilmi olup bunlarla ilgili ayrı ayrı bilgi 

verilmiştir. 

Kitabın üçüncü bölümü olan Tanrı bölümünde yazar, 

Orta Çağ’da Tanrı tasavvurunun birçok açıdan ele alındığını 

ve tartışılıp konuşulan temel konulardan biri olduğunu, 

Fârâbî’nin de İslam dünyasında Tanrı tasavvurunu bilgi ve 

varlık temelinde sistematik bir şekilde ele aldığını 

belirtmiştir. Bu kısımda iki başlık altında ilk olarak Tanrı’nın 

varlığını ve sıfatlarını, sonrasında ise Tanrı’nın evrenle 

ilişkisini anlatmıştır. 

Kitabın dördüncü bölümü Evren başlığı altında ele 

alınmış olup; bu kısımda Tanrı’nın evrenle ve dünyayla 

ilişkisinden kısaca bahsedildikten sonra Fârâbî’nin evren 

tasavvurunun Aristocu- Batlamyusçu geleneği kuralları 

doğrultusunda Yeni Eflatuncu metafizikle meczedip kendine 

has bir sistem kurduğunu ve bu sistemi ay üstü âlem ve ay 

altı âlem şeklinde ikiye ayırdığını zikretmiştir. Yazar, 

sistemin birinci bölümü olan ay üstü âlemi; Kozmik Akıllar 

ve Gök Cimleri ve Faal, akıl ve sistemin ikinci bölümü olan 

ay altı âlemi; Nefis/Ruh ve Madde- Suret/Kuvve- Fiil 

başlıkları altında bu başlıklar hakkında okuyuculara kısa ama 

öz bir şekilde değerli bilgiler vermiştir. 

Yaratılanların en şereflisi olarak addedilen insanı 

şüphesiz ki diğer mahlukatlardan ayıran en büyük özelliği, 

akıl sahibi ve düşünen bir mahlukat olmasıdır. İnsan yapmış 

olduğu davranışlarla kendisine ve yaşamış olduğu topluma 

karşı sorumlulukları bulunan bir varlıktır. Yazar, kitabın 

beşinci bölümünde insana yer vermiş olup, Fârâbî’nin felsefî 

sisteminde konu edindiği insan mefhumuna değinmektedir. 

Fârâbî tabiatta bir düzenin hâkim olduğuna ve düzenin 

kusursuz bir şekilde işlediğine değinmiş, insanın varlık olarak 

ortaya çıkışını tasvir etmiştir. Yazar da bu çalışmada Fârâbî 

felsefî sisteminde ilk olarak ruhi bir varlık olan insanı, daha 

sonra akıl varlığı olarak insanı ve mutluluk kavramlarını ele 

almıştır. Bu bölümde yazar, Fârâbî’nin felsefî sisteminin 

temelinin mutluluk olduğunu belirtmiş ve şöyle demiştir: 
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“Farabi gerçek mutluluğu, insanın maddi boyutunun, belli bir 

disiplin içerisinde yok edilmesi veya daha doğrusu aşılması 

ve ruhun maddi olan her şeye karşı tam bir bağımsızlık 

kazanması olarak değerlendirilmektedir.”88 

Şüphesiz ki filozoflar yaşadığı topluma ve insanlara 

herkesten farklı bir gözle bakan, yaşamış olduğu toplumdan 

beslenen ve fikirleriyle sadece kendi dönemini değil, asırlar 

sonrasını dahi etkileyen insanlardır. İnsan, yaşadığı 

toplumdan soyutlanamaz ve onunla bir anlam kazanır. 

Yazarın kitabın önsözünde belirtmiş olduğu gibi; Fârâbî 

insanı toplumsal ve siyasal bir varlık olarak ele almaktadır. 

Fârâbî’nin felsefî sistemi, siyaset felsefesine dayanmakta 

olup, erdemli bir şehrin kurulmasıyla insanların gerçek 

manada mutluluğa ulaşacağını söylemektedir: “Fârâbî’ye 

göre bireyin varlığının amacı mutluluk, mutluluğa ulaşmanın 

aracı da toplumdur. Kitabın son ve en uzun bölümü olan 

altıncı bölümünde yazar, toplum, siyaset ve din ana başlığı 

altında bu bölümü altı alt başlığa ayırmıştır. Bu başlıklar şu 

şekildedir: Vahiy ve Peygamberlik, Toplum ve Siyaset, 

Erdemli Toplum ve Erdemli Başkan, Erdemsiz Toplumlar, 

Din, Felsefe ve Din. 

Kübra Seçgin 

 

 

 
88 Yaşar Aydınlı, a.g.e., s. 115. 
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Farabi Hakkında Türkçe Kaleme Alınan Bazı 

Eserler 

Farabi89 

 

“Erdemlerin en büyüğü bilimdir.” sözünün sahibi, 

gelmiş geçmiş en büyük ilim ve tefekkür insanı Farabi 

hakkında pek az bilgiye sahibiz. Eserlerini okumak ve 

incelemek bizi hayatı hakkında tam bir malumata ulaştırmasa 

da onun fikir dünyasını, ilmini ve ferasetini anlamaya kısmen 

yeterli olmuştur. İslam coğrafyasında verdiği 150'den fazla 

eser yaşadığı dönemden V asır sonrasına bile ışık tutmaya 

yetmiştir. Yorumları ve incelemeleri sayesinde İslam 

coğrafyası onu ‘Muallim Sani’ olarak tanımıştır. İbn-i 

Haldun'a 90 göre onun böyle isimlendirmesi mantık alanında 

yaptığı çalışmalar nedeniyledir. İslam felsefesini ilk defa 

sistematik bir şekilde ortaya koyan Farabi ve düşünceleri 

hakkında pek çok inceleme yazısı, makale ve kitap 

yazılmıştır. Bu biyografi kitabı da Farabi'nin hayatını 

hikayeleştirerek yazarın kendi deyimiyle; zamanın ucuz 

 
89 Mirac Serhendli, Farabi, Beyan Yayınları, İstanbul 2015. 
90 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, 2001, s.216. 
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kahramanları yerine gerçek büyüklere hayranlığa 

yönlendirilmesi yolunda küçük bir vesile teşkil etmesi için 

kaleme alınmıştır. Mirac Serhendli eseri 2015 yılında Beyan 

Yayınları aracılığıyla okuyucuların beğenisine sunmuştur. 

Kitap akıcı, yalın ve anlaşılır bir dile sahiptir. 

Yazar kitabın girişinde Farabi'nin büyük bir ilim 

adamı olduğundan bahsederek Farabi'nin hayatını başlıklar 

halinde ele alır. Üç ana bölüme ayırabileceğimiz, kendi 

içinde de kısımlara ayrılan birinci bölümde Farabi'nin 

doğumu, zekâsı, ilmi yolculukları, ilim sahaları ve 

savunucuları genel hatlarıyla ele almıştır.  

Farab şehrinin Vesic kasabasında dünyaya gelen Ebu 

Nasr el-Muhammed sonraları doğduğu şehre nispeten Farabi 

olarak anılır. Küçük yaşta zekâsı ile öne çıkar ve henüz 9 

yaşında iken dönemin müftüsünün mektubuyla Farab’ın en 

büyük medresesine kaydolur. İlmin kendisine yetmediği 

zaman İslam coğrafyasının ilim beldelerinde eğitim görmeye 

gider. Babasının ölümüyle Vesic’e dönerek kadılık teklifini 

kabul eder. Kadılığı esnasında kendisine getirilen birtakım 

eserlerin eski Yunan felsefesine ait kitaplar olduğunu fark 

eder. Bilgileri yüksek bir muhakeme ile değer ve vazifelerine 

göre tasnif etmenin gerekliliğini daha çocuk yaşta keşfetmiş 

olan Farabi felsefe ile böyle tanışır. Vesic’deki kadılık 

görevinden sonra bitmek bilmeyen öğrenme ateşi ile 

Bağdat’a gider. Orada İbnüsserac’dan ileri seviye Arapça 

dersleri alır. Buna karşılık kendisi de büyük alime mantık 

ilmi öğretir. Bu daha sonraları İbnüsserac’ın Arap 

gramerindeki ünlü eseri ‘Usül’ün mantık terimleriyle 

yazılmasına sebep olur. Dersten arta kalan zamanlarda musiki 

ile ilgilenir ve ud aletini yeniden şekillendirir. Fakat bu sesler 

onun müzik zevkini tatmin etmez. Böylece yeni bir alet olan 

kanunu ortaya çıkarır. Yazara göre Farabi'nin en büyük 

meziyetlerinden biri de ele aldığı birçok konuda ilk ve öncü 

olmasıdır. Yazar Farabi'nin kendi şiirlerinden nakiller 

yaparak birinci bölümü sonlandırır.  
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Kitabın ikinci bölümünde Farabi'nin fizik ve metafizik 

felsefesi üç nazariye şeklinde ele alınır: 

- Uluhiyet  

- Akıl  

- Nübüvvet 

Farabi’ye göre Allah birdir ve varlığı zatında 

zaruridir. Müellif Farabi'nin tasavvuf yolu ile Allah ile varlık 

arasındaki bu kesintisi giderme düşüncesini getirdiğini 

söylemiştir. 

Akıl nazariyesinde en çok ruh ve nefs üzerinde 

durulur. Çünkü ona göre beden olgunluğunu ruhtan alır. 

Ruhun varlığının olgunlaşması ise akıl ile mümkün olabilir. 

Diğer bir nazariyesi de nübüvvet yani peygamberlik 

nazariyesidir. Ona göre peygamberlik akıl ile duygu alemi 

arasında yer alır. 

Bu üç nazariyenin dışındaki devlet nazariyesi ise 

Eflatun’un tesiri altındadır. Birçok tabii ihtiyaç yüzünden 

insanlar iyi veya kötü bir tek şahsın idaresi altında toplanıp 

devleti meydana getirmiştir. 

Üçüncü ve son bölümde yazar Farabi'nin eserlerinden 

bir kısmını tanıtarak kitabı sonlandırır. 

Bu çalışma Farabi'nin hayatını tüm olağanlığıyla ve 

gerçekliğiyle anlatılmıştır. Aslında en sade haliyle bile 

olağanüstü zengin ve renkli olan bu hayatın hikayesi yeni 

nesillere örnek değerdedir. 

Şeydanur Kır 
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Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi91 

 

 

Bir Orta çağ filozofu olan Farabi, matematik, 

psikoloji, tıp gibi birçok alanda derin bilgi sahibi olmasının 

yanı sıra, eserlerinde özellikle felsefe ve mantık alanlarına 

yoğunlaşmıştır. Ortaya koyduğu bakış açısı ve eserlerle 

mantık ve felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biridir ki 

felsefe alanında ilk öğretmen olarak anılan Aristo’dan sonraki 

sırayı almış ve ‘İkinci Öğretmen’ unvanı ile anılmıştır. 

Görüşlerinde Aristo ve Eflatun’un etkisinde kalan Farabi’nin, 

kendi fikirlerini oluştururken bu iki alimin görüşlerini 

sentezlediği görülmektedir. Başyapıtlarında çoğu zaman 

toplumsal konuları incelemiştir, bu yüzden toplumsal bir 

varlık olan birey, yani insan eserlerinde önemli bir 

noktadadır. İnsan, toplum ve toplum yönetiminin ele alındığı 

bir noktada yazar, bu kitabında toplum yöneticisini Tanrı ile 

ilişkilendiren Farabi’yi anlamak için “Tanrı- İnsan ilişkisi” 

 
91 Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yayıncılık, 

İstanbul, 2017. 
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konusuna yoğunlaşmıştır, nitekim Farabi, felsefesinde ilk 

olarak İslam dini, ikinci olarak da Yunan felsefesi unsurlarına 

dayanmıştır ve bu öğeleri birleştirerek kendine özgü bir bakış 

yakalamıştır. Felsefe ve mantık ile din arasında bir uyum 

sağlamış ve bu fikri usta bir şekilde ifade etmiştir. 

Prof. Dr. Yaşar Aydınlı tarafından hazırlanan 

Farabi’de Tanrı-İnsan ilişkisi kitabı, İslam Felsefesine dair 

ilgi ve merakın artması dolayısıyla 2017 yılında İz Yayıncılık 

tarafından ikinci kez basılarak okuyucuya sunulmuştur. 

Kitap ilk ve ikinci baskı için hazırlanan iki önsözün 

ardından giriş  ve genel çerçeve  bölümü, sonrasında üç ana 

bölüm, sonuç, bibliyografya ve indeksten oluşmaktadır. 

Yazar ikinci basım için yazılan önsözde İslam 

Felsefesine yönelik ilginin giderek artması ve bu nedenle bu 

alanda ortaya konan çalışmalarda da hız kazanıldığına, ayrıca 

son yıllarda ülkemizde bu sahada yapılan akademik 

çalışmaları dilimize aktarma hususunda da gelişme 

yaşandığına değinmiştir. 

Kitabın birinci bölümü “TANRI VE EVREN” adlı 

bölümdür. Bu bölüm “Tanrı’nın Varlığı ve Sıfatları” ve 

“Bütün Var olanların Kaynağı Olarak Tanrı ve Yaratma”  adlı 

iki ana kısımdan oluşturmaktadır. Kitabın bu bölümünde 

Farabi felsefesinde Tanrı anlayışının, Tanrı’yı tüm sıfatlardan 

soyutlayan ve insan tarafından kavranılması olanaksız gören 

Yeni-Platoncu görüş ile, Tanrı’yı insanla daimî bir ilişki 

içerişinde olarak kabul eden ve tamamen kişileştiren görüşün 

ortasında, ortak noktayı bulmaya çalışan bir anlayış olduğuna 

değinilir. Tanrı zorunlu varlıktır, yokluğu imkansızdır ve ‘İlk 

Neden’dir. Var olmak onun tabiatıdır. Her bakımdan 

maddesizdir, yani maddeyle alakalı olmaktan uzaktır ve bu 

yüzden eksiksizdir. Bu kısımda Farabi’ye göre Tanrı’yı 

açıklamaya çalışırken O’nun bazı isimlerle adlandırılması 

gerektiğine, sıfatlandırılmasına, ancak bu sıfatların bizim 

kullandığımız anlamdaki erdemi değil de İlk Varlık’ın 

cevherine özgü yetkinliği gösterecek şekilde yapılması 
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gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca Tanrı ile evren 

arasındaki ilişkiye de değinilmiştir. 

Kitabın ikinci bölümü ise “TANRI VE İNSAN” adlı 

bölümdür. Bu bölüm “Tabiatın Bir Parçası Olarak İnsan” ve 

“Metafizik Kaderi Bakımından İnsan: En Son Mutluluk” adlı 

iki ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımda ele alınan konu 

ise insanın tabiattaki yeri ve tabiatta bulunan en karmaşık ve 

en mükemmel varlık olması hasebiyle Tanrı ile arasındaki 

ilişkinin, tabiatta bulunan diğer varlıklarınkinden farklı 

oluşudur. Farabi’nin bakış açısı ile insan, tabiat varlığı olarak 

değil, düşünen varlık olarak sistemdeki yerini alır. Yani 

insanın bio-psişik varlığın içinde tabii oluşumun bir parçası 

olarak ortaya çıktığı doğrudur, ancak kendisinde açığa 

çıkmasıyla bir irade varlığı halini alır. Duyu yetisi, tahayyül 

yetisi, düşünme yetisi gibi temel yetileri vardır. Ayrıca insani 

mutluluk kavramı işlenirken yazar, Farabi’nin yaptığı gibi 

konuyu Faal-Akıl kavramı ile beraber ele almıştır ki, 

Farabi’ye göre insan, Faal-akıl ile karşı karşıya gelerek 

tanrısal olanı tecrübe eder ve insani mutluluk da bu düzeyde 

gerçekleşir. Bu kısımda incelenen bir diğer konu ise 

mutluluğun dünyada elde edilip edilemeyeceği ve bu konuyla 

alakalı olarak Farabi’nin ‘Ölümsüzlük Kuramı’dır. 

Kitabın üçüncü bölümü “İNSANIN TANRISAL 

OLANLA BULUŞMASI” adlı bölümdür. Bu bölüm, ‘Vahiy 

ve Peygamberlik’ ve ‘İdeal Toplum ve İdeal Yönetici’ adlı iki 

ana kısımdan oluşmaktadır. Bu başlıkların bulunduğu 

kısımda ilk olarak Farabi’nin vahyi Faal-akıldan insani 

yapıya taşan bir bilgi akışı olarak değerlendirdiğine 

değinilmekte ve bu şekilde din ile felsefedeki metafiziğin 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğu bir kuram geliştirdiğinden 

bahsedilmektedir. Muhayyile yetisinin hem bedensel hem de 

nefsani yapıda tezahür etmesi ve bunun peygamberlikle olan 

alakası açıklanmakta ve genel olarak felsefe ile dinin 

dayanakları arasındaki farklılıklar, felsefenin delillere 

dayanması ile dinin ikna ve inandırmayı esas alması konusu 

işlenmiş, Farabi’nin felsefeyi aslında dinden daha üstün bir 

konuma yerleştirdiği açıklanmıştır. Ve aslında Farabi 
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nezdinde din kavramının varlık gerekçesinin de mutluluk 

olduğu ifade edilerek ideal insan ve ideal toplum konularına 

geçilmiştir. 

Sonuç kısmında ise Farabi’nin Tanrı tanımından, 

onun Yeni-Platoncu bir felsefe ile bağlı bulunduğu din 

arasında bir sentez yaparak yeni bir bakış açısı 

geliştirdiğinden ve ibadet ya da din ile alakalı kuralları 

değerlendirirken, bunları din ile sınırlamayarak yalnızca 

“erdemli davranış şekilleri” olarak yorumladığından söz 

ederek, Farabi’nin ortaya koyduğu sistemde her olguyu, her 

açıdan geniş bir perspektiften değerlendirdiği 

belirtilmektedir. 

Kübranur Tüfekçi 
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Fârâbî’de Dil-Mantık İlişkisi92 

 

 

Farabi düşüncesinde dil-mantık ilişkisini ele alan bu 

kitabı incelemeden önce bu çalışmayı doktora tezi olarak 

tamamlayan yazarın hayatına kısaca değinmemiz faydalı 

olacaktır. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nden mezun olan Hasan Ayık, 1991 yılında Selçuk 

Üniversitesi’nde “Ebheri’nin Hayatı, Eserleri ve Fikirleri” 

isimli teziyle yüksek lisansını, 2002 yılında ise Atatürk 

Üniversitesi’nde “Farabi’de Dil ve Mantık İlişkisi” adlı 

teziyle doktorasını tamamladı. 2008 yılında “İslam Mantık 

Geleneği ve Doğuluların Mantığı adlı eseriyle doçent, 2013 

yılında “Gazali’nin Filozofları Eleştirisinin Epistemolojik 

Değeri” adlı eseriyle profesör oldu. Hâlen Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan olarak görev yapan 

yazar evli ve dört çocuk babasıdır. 

Döneminin siyasi çalkantıları içerisinde kendisini 

faziletli bir toplumun temel taşlarını atmaya adayan ve 

muallim-i sani lakabıyla bilinen Ebu Nas el-Farabi, ontoloji, 

rasyonel kozmoloji, psikoloji, ahlak, siyaset ve diğer 

 
92 Hasan Ayık, Fârâbî’de Dil-Mantık İlişkisi, Köprü Kitabevi, İstanbul 

2019. 
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alanlarda görüşlerini sistematik bir halde dile getirdiği 

yüzden fazla eser vermiştir. Ayık bu eserinde; temelleri 

Aristoteles tarafından atılmış mantık ilminin ve bu ilmin 

gerektirdiği düşünce yapısının temel unsurlarının İslam 

düşüncesinde yerleşmesini sağlayan Farabi’yi, bu ilmin 

kendine özgü terimlerini oluşturmak için dille hesaplaşan bir 

dilci, mantığın teknik ayrıntılarıyla uğraşan bir mantıkçı ve 

bunların ötesinde İslam dünyasında yeni bir kavram çerçevesi 

oluşturan bir filozof olarak ele almaktadır. 

Ayık’a göre mantık ilmi; sistematik düşünce olarak 

ifade edilen, filozofun eşya ve olaylar karşısında koyduğu 

rasyonel tavrın ilkelerini belirleyen ve bunları bilimsel bir 

çerçeveye oturtan ilimdir. Bu ilim, karşılıklı olma halinde 

olan varlığın ilkeleri ile düşüncelerin ilkelerinden doğan 

nesnel gerçekliğin bilgisini kavramlar halinde elde etmenin 

kurallarını ortaya koymaktadır. Bu noktada, mantık ilminin 

koyduğu ilkeler çerçevesinde zihinde düzenlenen ve nesnel 

bir nitelik kazanan düşüncenin, bir dille formüle edilmesi 

sorunu gündeme gelmektedir. Mantık ilminin kurallarına 

uygun bir şekilde zihinde düzenlenen düşüncenin dille 

ilişkiye girdiği bu nokta, dil-mantık ilişkisinin odak noktasını 

oluşturmaktadır. 

Ayık, bu eserinde Farabi’de dil-mantık ilişkisi 

konusunu ele alırken, özellikle onun Kitabu’l-hurûf ve 

Kitabu’l-elfâzi’l-müsta’mele fi’l mantık isimli eserlerini 

kendisine temel almıştır. 

Fârâbî'de Dil-Mantık İlişkisi isimli çalışma üç 

bölümden oluşmaktadır. “Farabi Mantığının Kökleri ve İslam 

Düşüncesinde Mantığın Konumlanması” başlığını taşıyan 

birinci bölümde, Fârâbî'nin temsil ettiği mantığın dayandığı 

temel olan Aristoteles mantığını, onun öngördüğü düşünce 

formunu ve bunu formüle edebilecek dilsel yapı ele 

alınmaktadır. “Dil-Mantık İlişkisi” başlıklı ikinci bölümde, 

öncelikle klasik mantığın öngördüğü düşünce yapısı ile içinde 

konumlanacağı kültürün dili olan Arapça arasındaki 

problemler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra yazar 
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söz konusu problemleri, tercüme aşamasından başlayarak 

mantık terimlerinin oluşturulması ve rasyonel düşüncenin 

İslâm düşüncesi içerisinde konumlandırılması aşamasına 

kadar incelemiş, devamında Arapçanın anlam alanının temel 

niteliklerini genel hatları ile ortaya koyarak, bu bağlamda 

anlam sorunu ve bu anlamı üreten yöntem sorununu, klasik 

mantıkla Arapça arasında karşılaştırmalı olarak ele almıştır. 

Buna bağlı olarak Arapçanın temelini oluşturan mastar ve 

fiili, klasik mantığın temelini oluşturan tümel kavramla (orta 

terim) karşılaştırarak, bu konuları sözün anlama delaleti 

(delâletü'l-elfâz) çerçevesinde değerlendirmiştir. “Farabi 

Örneği Işığında Türkçe-Mantık İlişkisi” başlıklı üçüncü ve 

son bölümde ise yazar, Fârâbî'nin temsil ettiği mantığı 

Arapçanın anlam alanı içerisinde konumlandırırken 

karşılaştığı problemlerle, Türkçe'nin anlam alanı içerisinde 

modern düşüncenin konumlandırılması esnasında yaşanan 

problemleri karşılaştırmalı olarak ele almış ve sonuç 

bölümünde bu problemler karşısında ortaya konulan 

çözümleri değerlendirmiştir. 

Mahmut Şan 
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Farabi’den Abduh’a Siyasi Düşünce93 

 

 

Kitap Çevirenin Önsözü, Önsöz, Giriş, Bibliyografya 

ve İndeks dışında iki ana kısımdan oluşmaktadır. Kitap 216 

sayfadır. Yazarı Huriye Tevfik Mücahid’dir. Huriye Tevfik 

Mücahid; siyaset bilimi profesörüdür.94 

Yazar “Giriş” kısmında Siyasi düşünce kavramından 

bahsetmiş ve Siyasi düşünce ile ideoloji arasındaki farkı şu 

cümlelerle ifade etmiştir: “Her iki alanda da şimdisiyle be 

geleceğiyle bir toplum hakkındaki düşünce ve bütününü 

anlatmakla benzeşirler. Ancak, siyasi düşünce ve onunla 

bağlantılı siyasi teori, siyasi düşünürün aklının ürünü olarak 

kabul edilirken, yani alanı siyasi olgu açısından genellikle 

tarafsız bir kişi veya inceleyici iken, ideoloji alanı ile onun 

yönlendiricisi, liderlik, seçkinlik veya herhangi bir topluma 

 
93 Huriye Tevfik Mücahid, Farabi’den Abduh’a Siyasi Düşünce, İz 

Yayınları, İstanbul, 2012. 
94 Huriye Tevfik Mücahid, a.g.e., s.5. 
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üstünlüktür. İdeolojinin alanı, gerçektir. O, düşünce ve eylem 

yönlerini içerir; yani, düşünce kümesini ve onu gerçeğe 

döken programı (yani çalışma programını) içerir. Her iki şık 

da birbiriyle bağlantılıdır; yani her ikisi de diğerinin başarısı 

için sebep ve sonuçtur.” (s.20) 

Devamında ise siyasi düşünce ile inanç veya mezhep 

ayrımı yapmanın gerekliliğini ortaya koymuş ve şunları 

söylemiştir: “... inanç, iman ve itikadı içerir, alanı bütünüyle 

halktır. İnanç, siyasi düşünce, siyasi teori ve ideoloji; şimdisi 

ve geleceğiyle ilgili olarak bir topluma dair düşünüş 

kümesini anlatmakta benzeşirlerse de, inancın alanı ona 

kitlece iman veya itikattır; yani, inanç, günlük hayatın bir 

parçası olacak, onunla ve onun için yaşayacak biçimde, 

bütünüyle halkın düşüncelerini kabul etmesiyle 

bağlantılıdır.” (s.20) 

Giriş kısmının ikinci alt başlığında ise idealizm ve 

gerçekçilik arasındaki siyasi düşünceden bahsetmiştir. Öyle 

ki; “Zaman geçtikçe siyasi düşünürler iki temel eğilimi 

benimsemiştir: 

1- İdealist Eğilim: Siyasi düşünür tarafından manevi 

çözüm reçetesi sunmaya ve özdeğerler boyutuna 

dayanır. 

2- Gerçekçi Eğilim: Gerçeğin nitelendirilmesine 

dayanır, düşünürün kendisini anlatır. Ancak, 

değer yargılarına değil, gerçeklere dayanır, 

değerden bağımsız nitelemeyi veya siyasi 

davranışın çözümlenmesini hedefler.” (s.21) 

Üçüncü alt başlıkta yazar Siyasi Düşünce 

yöntemlerini ele almaktadır. Siyasi düşünürlerin geçmişten 

günümüze siyasi düşünce alanında iki ayrıca sonradan ortaya 

çıkan üçüncü bir yöntem takip ettiklerini belirtir. Öyle ki bu 

yöntemleri kısaca şu şekilde açıklamıştır: 

1- Platon’un ve ondan sonra pek çoklarının 

dayandığı tümdengelimci yöntem, 

2- Aristo’nun önderlik ettiği tümevarımcı yöntem. 
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Ayrıca sonradan ortaya çıkan ve Birinci Dünya 

savaşından sonra gelişen varsayım-deney yöntemi- vardır. 

(s.22) 

Dördüncü alt başlıkta Siyasi Düşünce’nin Gelişimi ve 

siyaset bilimleri arasındaki yerinden bahsetmiştir. 

Beşinci alt başlıkta ise kitapta yapılan incelemenin 

zaman ve konu çerçevesinde izlenen yöntem anlatılmıştır. 

Kitap iki kısma ayrılmaktadır: 

Birinci kısım, Platon’dan İbn Haldun’a kadar eski ve 

orta çağlarda siyasi düşünceyi ele almaktadır.  

İkinci kısım, Machiavelli’den Muhammed Abduh’a 

kadar düşünürleri içererek Rönesans çağında ve Yeniçağ’da 

siyasi düşünceyi ele alır. 

Birinci Kısım olan “Klasik Dönem İslam Siyasi 

Düşüncesi”başlığının altı alt başlığı bulunmaktadır. İslam ve 

Özellikleri ile başlayan bu kısımdan sonra İslam Siyasi 

Düşüncesinde Devletin Temelleri, Farabi, Maverdi, Gazali, 

İbn Teymiye, İbn Haldun ve bu İslam ve felsefe alimlerinin 

İslami bağlamda Siyasi Düşünceleri açıklanmıştır. 

İslam ve Özelliklerinde şu şekilde söz etmiştir: 

“İslam, devletin dayandığı ve İslam siyasi düşüncesinin 

geliştiği pek çok ilke ve temel getirmiştir. Dini ve dünyevi 

otorite iklimine dayanan Hıristiyan düşüncesinin aksine, 

İslam iki otoritenin ayrılmazlığını savunmuş, ikilem değil, 

ayrılmazlık ilkesini benimsemiştir. İslam, din ve devlettir. 

İslam, öteki semavi dinlerin aksine, sadece ruhani işleri ele 

almamış, dini ve dünyevi yönler arasındaki dengeyi sağlam 

kurmuştur, o ortayolcu bir dindir.” (s.35) 

Farabi bölümünde yazar; Farabi’nin hayatı ve 

düşüncesinin oluşumuna, siyasi düşüncesine, onun 

düşüncesinde mutluluğun ne olduğuna, Erdemli Kent 

kavramına ve kent çeşitlerine varıncaya kadar pek çok görüş 

ve düşüncelerinden bahsetmiştir. 
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Maverdi bölümünde; Maverdi’nin hayatı, siyasi 

düşüncesi, yönetim sistemi, imamet, vezirlik ve hisbe 

hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Gazali bölümünde; Gazali’nin hayatı ve siyasi 

düşüncesi, siyasetin niteliği, türleri ve kapsamı, yönetimin 

esası olarak adaletin temelleri, devletin görevi, devletin çöküş 

sebepleri, vezir ve nitelikleri ve imamet teorisi hakkında 

bilgiler verilmiştir. 

İbn Teymiye bölümünde; İbn Teymiye’nin hayatı ve 

siyasi düşüncesinin gelişimi, devletin doğuşu, kamu görevi ve 

unsurları, ulu’l emr, imam ve otoritesi, devletin görevleri, 

hisbe ve devletin iktisadi siyaseti hakkındaki düşünceleri ele 

alınmıştır. 

İbn Haldun bölümünde ise; İbn Haldun’un hayatı ve 

siyasi düşüncesi, devletin ve kentin kökeni, Ümran olgusu, 

insan toplumunun merhaleleri, coğrafi faktörler ve siyasete 

etkisi (Çevre Teorisi), Asabiyet Teorisi, devletin tavırları ve 

yönetim sistemi, hilafet veya imamet-i kübra gibi pek çok 

konuya değinilmiştir. 

Tüm bu yazarların aynı zamanda siyasi düşünceye 

katkıları açıklanmıştır. Yazar İkinci Kısım “İslam 

Düşüncesinde Yenilenme” başlığı altında Yenilenme 

Kavramı ve Muhammed Abduh’tan bahseder. 

Yenilenme Kavramı bölümünde yazar: “Yenilenme 

(tecdid) konusu, fıkhi meselelerde ictihada ve aklın 

kullanılmasına dayanan bir ekoldür... İslam dinin 

yenilenmesi tabirinin kullanılması durumunda, bundan 

maksat yenilenmenin genel anlamıdır; yani, asla dönüştür ve 

bid’atler, bilgisizlik vb. sonucunda bulaşmış olabilen 

nesnelerden dini arındırmaktır. Ama, bununla din 

hükümlerinin değiştirilmesi kastedilmez, bu hükümler 

değişmez niteliktedir.” (s.181-182) şeklindeki ifadeleriyle 

İslam düşüncesinde yenilenme kavramını açıklamaya 

çalışmıştır. 
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Muhammed Abduh bölümünde ise; Abduh’un 

düşüncesinin oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden, 

düşüncesinin genel yapısından, dini düşüncenin yenilenmesi, 

dil reformu, eğitim-öğretim reformu, Ezher reformu gibi 

reform fikirlerinden, siyasi düşüncenin yenilenmesi 

hususundaki görüşlerinden, siyasi sistemin temellerinde ve 

siyasi düşünceye katkılarından bahsedilmiştir. 

Yeliz Arslan 
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