The Muntakhab ~iwr~ n al-Flikmah of ABÜ SULA~Mi£N AS—S~J~ST~tNi
(Arabic text, Introduction and Indices by D. M. Dunlop, 1979)
(A IV/4973) :
Ebü Suleyman es-SicistanPnin bugün elimizde bulunmayan ~ivanu
h. IV. (m. X.) as~rda Arapça olarak kaleme al~nm~~~bir felsefe tarihidir. Bu eser,
müellifinin kuvvetli ~ahsiyetinin de tesiriyle, Islam dünyas~nda tetimme, müntehap
ve ihtisar ~eklinde baz~~çal~~malara mevzu olmu~ tur. Böylece, halen elimizde olmamamasma ra~men, Zahfru d-din cA~~~el-Beyl~ 4Pnin (v. 565/1169; hk. bk. GAL I,
324, Suppl., I, 557-8; Mu`cemu 1-mu'ellifin VII, 98-97) Tetimmetu ~ivdni
ile D. M. Dur~lop taraf~ndan ne~redilmi~~bulunan müntehabat~~vas~tas~yla, sahas~n~n okuyucularma faydas~n~~sürdürebilmi~tir. ~ ivanu 1-hikme'nin bilhassa Grek
felsefesi ile ilgisi içinde, islam felsefesi tarihi için arzetti~i ehemrniyet, 1930 lardan
beri Martin Plessner, Muhammed Shafi, Paul Kraus v.d. ara~t~r~c~lar~n dikkatini
çekmi~ti. Bunda, oldukça erken bir tarihte kaleme al~nm~~~olan eserin, tethrune ve
müntehab~ ndan da k~smen anla~~ lan seviye ve hacimli muhtevasuun büyük hissesi
olmal~d~r. Yoksa ~ivanul-I~ ikme, Arap edebiyat~nda tarzm~ n ne ilk ne de son eseridir.
Tabii ilimler sahas~nda Hellen dünyas~yla ilk temas~ n, daha Emevilerin ilk
zamanlar~nda, veliahd Hdlid b. rez<d b. Mu<viye (v. 1 o ~~/719) ile ba~lad~~~~(bu hususta bk. A. S. Furat, Arap edebiyat~nda ilk ansiklopedik eserler, s. 301 (Islam Tetkikleri
Enstitüsü Dergisi, VII, 1978) ve Abbâsiler zaman~nda, bilhassa halife el-Me'mün
devrinde (hüküm y~llar~~198-218/ 813-833) büyük merhaleler kat'etti~i gözönüne
al~n~rsa, müslümanlar~n, ayn~~ zamanda tabii ilimlerle de me~gul olmu~~bulunan
Grek filozoflar~n~~daha o s~ralarda tan~mak isteyi~leri yad~rganm~yacakt~r. Miladi
VI. asr~n ilk yar~s~nda ya~~yan ve Araplar~n rabyd en-Naki el-iskenderdnt diye tan~d~klar~~Johannes Grarnmatikos (hk. bk. GAS III, 157-160) birçok t~bbi eser kaleme
alm~~~ve bu arada bir de Tarihul-etibba yazm~~t~~ki bu eser Isl~al.cu b. Huneyn'in
(v. 298/9 1o) Taribu 1-etibba's~~ile ~ivanu 1-hikme'nin müntehab~n~n (bk. s. 14;
tercüme-i hali için bk. ~~o-~~12) kaynaklar~ndan birini te~kil edecektir.
Grekçe eserlerin Arapçaya tercümesi ile göz t~bbi, ~~~k ve görme mevzülar~nda
büyük hizmetleri geçmi~~bulunan Huneyn
(v. 260/873; hk. bk. GAS
247-256) bir de Nevddiru l-feldsife ve l-ludcemd adl~~bir eser yazm~~t~ . Maalesef elimizde
bulunmayan bu eseri h. VII. (m. XIII.) asr~ n büyük t~p tarihçisi Ibnu ebi Useybica'n~n (v. 668/1270) cUydnu l-enbd fl tabakdti l-etibbd's~ndan (bk. n~r. Müller I, 28-29)
ö~reniyoruz. D. M. Dunlop'un haber verdi~i bu eser, yine onun i~aret etti~i gibi,
Muhammed b.<A1I b. Ibrahim b. Ahmed el-En~ari taraf~ndan Adabu 1-felasife ad~~
alt~nda i~lenmi~ tir (bk. Introcduction, XIV). Hicri 215-298 (m. 83o-91o) y~llar~~
aras~nda ya~am~~~ o~lu Isl~als b. Hunayn'in bize kadar birçok yazmalar halinde
(bk. msl. Hekimo~lu 691/4 (125a-12613; Ayasofya 4850 (86b-88a) ; eser hakk~nda
daha geni~~bilgi için bk. GAS III, 267-8) gelmi~~bulunan Tdrihu l-efibbd's~~ (bu eser
Rosenthel tarafndan ne~ redilmi~ tir: Oriens 7/1954/55-80) bugün bu mevzüda
elimizde bulunan en eski eserdir. Babas~~Huneyn b. IshaV~ n mezkür faaliyetleri
maden, C. XLVI2, 37
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yan~nda o~lu ~sMk b. Huneyn'in ilgisini daha ziyade t~p tarihinin çekti~i görülmektedir.
Islârn dünyas~n~n çok yönlü ~ahsiyetlerinden biri olan sadece tarih ve co~rafya
ile de~il fakat ilâhiyat, siyâset, dil ve felsefe ile de u~ra~m~~~oldu~u görülen Ebu
1-Hasan <Ali el-Mes`üdi (v. 345/956 ; hayat~~ve eserleri için bk. GAS I, 332-336)
et-Tenbihu ve 1-i~rdf'~nda (bk. r~~r. `Abdullâh Ismâ`il e~-Sâvi, Kahire 1357/1935,
s. 97-106) Greklere de yerverir. Ama onun bizi daha ziyade alâkadar eden eseri,
bu kitab~nda haber verdi~i (s. ~~04) Funr~ nu 1-meWif ve ri~ . cer. fi d-duhr~ ri s-sez~&
lif'idir. Içinde felsefe ile Grek filozoflar~ndan bahsetti~ini haber verdi~i bu eseri
ne yaz~k ki bugün elimide
Felsefe tarihinin bu kronolojik tertibi, sonunda bizi ~ivânu 1-i~ikme'nin sahibi
Ebü Süleymân es-SicistânPnin muâs~rlar~ndan Ebu 1-Hasan
el-Emed <ala 1-ebed'i ile kar~~~kar~~ya getirir. Eserinde daha çok kendi görü~lerine
yervermi~~olan el-<Amiri, Müntehab'a göre, Horasan'da felsefe tal~sili yapm~~,
Ebü Zeyd Ahmed b.Sehl el-Belhi'den okumu~~bir filozof olup, Ba~dad'a gelmi~~ve
orada üstüniti~iinü kabul ettirmi~ti (bk. s. 127). Kendisini ilim ve edebiyat hâmisi
vezir Ebu 1-Fal b.e1-`Amid'in huzurunda gören Ebü Suleymân es-Sicistâni, herkes
gibi onun da mezk~:~r vezirin bilgisine hayran oldu~unu nakleder (s. 137). Ebu
1-Fail b.e1-`Amid'in h. 360 (m. 970) de vefat~~üzerine, ilim ve edebiyat muhitlerine
gösterdi~i ilgi, h. 363-366 (m. 973-976) y~llar~~ aras~nda o~lu Ebu 1-Feth b.el`Arnid taraf~ndan devam ettirilmi~tir. Huzurunda akdedilen meclisler, Ebü HayEbü Suleymân es-Sicistâni, Ebu 1-Hasan el-`Amiri, Ebü Sa`id esyân
SirgI ve Ebü Ish4 e~-~âbi gibi sahalar~n~n otoritelerinin bulu~arak edebi, felsefi ve
ilmi münâzaralar da bulunduklar~~mahaller olmu~tur. Daha sonralar~~h. 370-380
(m. 980-990) de vezir Ibnu Sa`clân'~n himâyesinde toplanan bu meclislerin devaml~~
üyelerinin ba~~nda ~üphesiz ki, geni~~ve güvenilir felsefi bilgisiyle di~erlerinin takdirini kazanm~~~olan Ebü Suleymân es-Sicistâni gelmektedir.
müellifi Ebü Suleymân
Mütehab'~n temelini te~kil eden ~ivânu
es-Sicistâni, hakl~~~öhretlerine ra~men, hakk~nda pek fazla ilgi sahibi olmad~~~=
filozoflardan. biridir. Kendisi devrin Ibnu klibbân, Tall~a en-Nesefl gibi önde gelen
âlimleri ile birlikte Sicistan emini Ebü Ca`fer b. Bânüyeh'in saray~nda bulunmu~tu.
Müntehab'ta yeralan tercüme-i hâli herhalde, müellifinin, intihab~n da hudutlar~n~~
a~arak yapt~~~~büyük tassarruflar~n bir tezâhürüdür. Burada yeralan bilgiler ~öyle
hülâsa edilebilir: Ebü Suleymân Muhammed b. Tahir b. Behrâm, do~ruluk ve iffet
içinde geçirdi~i gençli~inde, önce f~k~h tahsil etmi~tir. Hanefi mezhebinden olup
Sicistan meliki Ebü Ca`fer b. Bânüyeh'in nedimi olmu~tur. Onun Ebü klayyân etTevI~Idi ile s~k~~bir temas halinde oldu~u muhtelif mevzûlarda ondan nakletti~i
rivâyetlerden anla~~lmaktad~r. Yine bu rivâyetlerden h. 370 (m. 980)'e do~ru Ba~dat'ta oldu~u; Ebu 1-Feth Ibnu 1-<Amid'in h. 364 senesinde Ba~dad'a gitti~inde
Ebü Suleyman'~~sordu~unu ve onun taraf~ ndan ziyâret edilmesi için gayret sarfetti~i
halde Ebü Suleyman'~n imtina edip gitmedi~i, bir bahar günü, arkada~lar~ndan
bir grupla sahraya do~ru gezintiye ç~kt~~~~ve el-Bubdrl nisbesiyle mâruf bir talebesi
bulundu~u görülmektedir.
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Ebü Suleyman SicistanPnin, ana hatlanyla muhtevas~~verilen bu tercüme-i
hali d~~~ nda, Müntehab'ta dikkat çekecek derecede az zikredilmesi, mevcut rivâyetlerin birço~unun et-TevhicIPninkilerle ayn~~olu~u, eser sahibinin, giri~te söyledikleririnin aksine, intihabta büyük tasarruflarda bulundu~unu göstermektedir. Ama
bütün bunlara ra~men kitab~n, IV. hicri as~rda ya~am~~~bir büyük filozofun bugün
elimizde bulunmayan eserinden seçme yoluyla kaleme al~n~~~ , kendisine gösterilen
büyük ilginin temeli olmu~tur.
Müntehab'~n müellifi, hemen giri~ te, hakimlerin ya~ad~klar~~devirleri, isimlerini
ve sözlerinden baz~lar~n~~tesbit etme~i dü~ündü~ünü, bunun için de Sivanu P-bikme'den seçmeler yapt~~~n~~söyler. Çal~~mas~na ayr~ca Zal~ tru d-cl~-in Ebu l-Hasan
b. Ebi
el-Beyhakrnin K. Tetimme ~ivdni l-hikme'sini ekledi~ini ve sonuna da /imam t-tetimme ad~n~~verdi~i ve içinde son devirde ya~am~~~hakimlerin ~iirleriyle
ya~ad~~~~y~llar~~ kaydetti~i bir risâle ekledi~ini ilave eder. Daha sonra, ba~vurdu~u
eserlerde, ya~ad~~~~ y~llar hakk~nda farkl~~ rivayetler bulundu~undan, bu hususlardaki mes'~lliyetkeri sahiplerine iade ederek, bu rivayetleri oldu~u gibi zikretmek
gerekti~ini söyleyen müellif, ilk filozof ve hakimleri anlatma~a ba~lar. Ele ald~~~~
Thales, Anaximandros, Anaximenes, Anaxagoras, Parmenides ve Archelaus Yunan felsefesinin
ilk büyükleridir (s. 3-4). Ancak burada felsefenin ilk mümessilerinin Pythagoras,
Heracleitos, Epikuros, Empedokles, Sokrates, Platon, Aristotales ve Zenon oldu~unu ifâde eden bir rivayet te vard~r. Bunlar~~teker teker ele al~ p ana dü~ünceleriyle birlikte anlatan müell:f, daha sonra da Ebu 1-Hasan el-<AmirPnin eseri el-Emed `ala 1-ebed'te,
felsefenin ba~lang~c~na dâir kaydetti~i di~er bir görü~~üzerinde durur. Buna
göre ilk hakim, Lokman el-Hakim'dir. Empedokles onun talebesidir; bu gurupta
Pythagoras, Sokrates, Platon ve Aristotales yeralmaktad~r.
Müntehab'ta yer - yer felsefe tarihinin d~~~na ç~k~ld~~~~da görülmektedir. Yaz~n~n icad~~ (s. ), Iranl~lar~n hikmeti Yur~anl~ lardan almas~~(s. ~~2), astronomi ve hesap
ilimlerinin dokusu (s. 12-13), t~ p (s. 13-14), Yunanistan'da t~ p tarihi ve ilk tabipler
(s. 15 v. d.) daha ziyade kültür ve ilimler tarihinin ilgi çekici mevzûlar~d~r.
Eserin 26- ~ oo. sayfalar~, yukar~da zikredilen filozoflar~n daha teferruatla
ele al~nd~~~~k~s~md~r. Thales'den (s. 26-28) itibaren Galen'e (:Calinus, s. 104-1~ o)
kadar 135 fizolofun gözden geçirildi~i bu bölümde, kendilerine büyük yer ayr~lm~~~
olanlar aras~nda Pythagoras (s. 29-34) , Sokrates (s. 34-36), Platon (s. 36 39)), Aristotales
(5.39-48), ~skender Zu l-lcarneyn(s. 48-56) Diogenes (s. 56-57), Plotinus (:e~-~eyhu
s. 58-60), Hermes(s. 63-66), Solo~~~ (s. 66-67), Homer (s. 68-72), Hippocrates (s.
74-78) bulunmaktad~r. Kitab~n daha sonraki k~sm~~Islam dünyas~ ndaki hakim
ve filozoflara ayr~lm~~t~ r. Ilk olarak zikredilen (Tahyd en-Nal~vi el-~skenderdni'den
(s. ~ lo-~~12) yaz~n~n ba~~nda tabibler tarihi dolay~s~ yla bahsedilmi~ti. Burada yeralan
34 isim aras~nda bilhassa Ebu rdsuf ra`lcdb b. ~shS.k el-Kindf (s. 113-122), Ebu l-flasan
Sabit b.lCurre el-Harrdnf (s. 122-125), Ebu l-Ilasan Muhammed b. rdsuf
(s. 127-129), Ebd Suleymdn Muhammed b.TW~ ir b. Behrm es-Siced (:es-Sicistdnf, S. 136139), el-Hasan b.Mikdrid (s. 140-142) ~bnu Miskeveyh (s. 151-156), Ebu n-Neffs (s. 158161) ile ihviinu s-sefd risâlelerinin tahrir heyetinde yeralm~~~Ebü Suleymtin el-Malcdisi
(s. ~~6 ~~ -163)'ye oldukça yer verildi~i görülür.
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Sadece büyük bölümlerinin kayd~yla ortaya ç~kan yukar~daki muhtevas~~bile,
Müntehab'~n, dolay~s~yla ~ivArm 1-hilune'nin, felsefe tarihi için ehmiyetini ifadeye
kâfidir Ancak burada müntehab müellifinin. bihassa ~slam âleminde ya~am~~~
hakimlerin tertibinde ~ahsi tasarruflarda bulundu~u da unutulmamal~d~r. O, ~ivAnu
Plyikme'deki bilgilerden seçtiklerini alm~~, bunlara cl-Emed da 1-ebed v. d. ~nuas~r
kaynaklardan be~endiklerini ilave ederek eserini yazm~~t~r.
D. M. Dunlop'un, müntehab~, elimizde mevcut yazmalara dayanarak tenkidli
bir ~ekilde haz~rlamas~~ ve yer-yer al~~~lmam~~~bir ~ekilde de olsa Arzu Ef~ l Ustybi`a'n~n (v. 668/I270) (Uy~D~u 1-enbd's~'ile Ebil Ilayyan et-Tez~l~ fdi'nin (v. 41411023) el-MuluIbescit'l ve el-Mube~~ir b. Fcitik'in (v.44511053) Mubtöru /-bikem'indeki ilgili rivayetleri
vermesi, ~üphesiz ki ne~rin de~erini artt~rm~~t~r. Metnin ba~~nda yeralan ve içinde
~ivAnu 1-l~ikrne'nin muhtelif cepheleriyle geni~çe gözden geçirildi~i önsöz (s.
IX-XXXI), okuyucuyu gerekli hususlarda yeteri kadar tenvir etmektedir. Metinde
geçen özel isimlerin, kitab~n ba~~nda Lâtin harfleriyle bir liste halinde verilmesi
(s. XXXIII XXXVII), sahas~n~n okuyucular~~taraf~ndan ~ükranla kar~~lanacak
bir hizmet olmu~tur. Sonda, yine Latin harfleriyle verilmi~~bir tunûmi fihrist
(s. 181-198), Arapça bilmeyenlerin bile eserin muhtevas~~hakk~nda etrafl~~bir fikre
sahip olmalar~na imkan verecek mahiyettedir. Ne~ir, bütün bu müsbet taraflar~~
yan~nda, bilhassa noktalamalarla ilgili olarak, burada teknik linkans~zl~klar dolay~s~yla
gösterilemiyen çok say~da tabi hatas~~ ihtiva etmektedir ki bunlar~n daha sonraki
bask~larda tashih edilmesi yerinde olacakt~r.
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