TÜRK F~ LOZOFU FARAB~~VE DÜ~ÜNCESI
Prof. Dr. IBRAHIM AGAH ÇUBUKÇU
Farabi'nin dedesinin ad~~ Uzluk, babas~ n~ n ad~~ Tarhan'd~ r. Ayr~ca O,
Türklerin oturdu~u bölgede dünyaya gelmi~ tir. Kaynaklarda kendisinden,
al-Feylesof at-Türki diye söz edilir. Maveraünnehir'de Farab ilinin Vesic
köyünde H. 257 / M. 870 y~ l~ nda do~mu~tur. Bir süre Merv'de tahsil
görmü~tür. Daha sonra Ba~dat'ta, Harran'da ve ~am'da dola~m~~ t~ r. Felsefe
ö~renimini Ba~dat'ta iken Ebu Bi~ r Metta b. Yunus'tan ders alarak
geli~tirmi~ tir. Ayr~ ca Harran'da Yuhanna b. Haylan'dan mant~ k ve felsefe
dersi ald~ . Daha sonra Halep ve ~am dolaylar~ mn Sultan~~ olan Seyf adDevle'nin ça~r~s~~ üzerine ~am'a yerle~ ti. Birçok dil biliyordu. Çok zeki ve
çal~~kan bir insand~. Zaman~nda felsefe, mant~ k, psikoloji, musiki,
matematik ve t~ pta büyük bir bilgin olarak tan~ nd~. H. 339 /M. 950 y~l~ nda
seksen ya~~ ndayken ~am'da öldü. Onun ölümü Seyf ad-Devle'yi çok üzdü.
Farabi ard~ nda birçok eserler b~ rakt~. Onun eserleri aras~ nda ~unlar~~
sayabiliriz: Makale fi A~rad Ma Ba'de't-Tabia, Kitab Ara, ehl-al-Medinet
al-Fad~ la, Kitab as-Siyaset al-Medeni, Kitab al-M usiki al-Kebir, Ihsa alUlum, Tahkik Garad Aristotalis f~~ Kitab Mâ Ba'd at-Tabia, Uyun alMesail, Kitab Tahsil as-Seade °.
FARABI'NIN VARLIK FELSEFESI
Farabi, Sudur kuram~ na inanan bir dü~ünürdür. Ona göre Yüce Allah
ilkin ilk akl~~ sudur yolu ile var etmi~ tir. Ilk ak~ l, zat~~ itibariyle mümkin,
ba~ka varl~~a nisbetle vaciptir. Ilk ak~ldan ikinci ak~ l ve en yüksek felek
meydana gelir. Daha sonra ak~ llar, felekler sudur yoluyla devam eder.
Ak~llar dizisi faal ak~lla son bulur. Onuncu ak~l faal ak~l ad~ n~~ al~ r. Feleklerin
sonuncusu Ay küresidir. Her fele~in bir de nefsi vard~ r. Ay alt~~ âlemdeki
heyulaya felekler etki yapar. Feleklerin dönü~ ü sonunda heyulada bir tak~ m
yetenekler olu~ur. Böylece ate~, hava, su ve toprak meydana gelir. Ate~,
hava, su ve topra~~ n uyu~mas~ ndan madenler, nebatlar, hayvanlar ve
insanlar meydana gelir. Insan bedeni var oldu~u zaman bedene ruh ak~ p
~~ Bak. ~ bn-i Hallikan, Vefayat al-Ayan, C. IV., s. 239, al-Kahire, 1949; Hanna al-Fahuri
ve Halil al-Carr, Tarih al-Felsefet al-Arabiyye, C: II. s. 92-94, Beyrut, Dar al-Maarif bask ~s~ ;
Prof. Dr. Mübahat Küyel, Farabi'nin ~erait al-Yakin'i, S. 152, Ara~ t~ rma I., 1963 ten ayr~~
bas~ m, Ankara, 1964.
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gelir. Ne zaman ana rahminde tohum haz~ r olursa ona faal ak~ldan ruh akar.
Ruhun bedenden önce bulunmas~~caiz de~ildir. Farabi tenasüh görü~ünü de
kabul etmemi~tir.
Farabi'ye göre, var olu~ ta ilk mertebe ilk sebeptir. Yani Allah't~ r. Daha
sonra ilk ak~l gelir. Var olu~ ta son mertebe ise maddedir. Var olu~, üstün
olandan a~a~~ya do~rudur. Ancak bu durum ay alt~~âleminde a~a~~~olandan
yukar~~ do~rudur.
Farabi, Gazzarnin ac~~ ele~tirisine u~ram~~t~ r. Bunun nedeni de
Farabi'nin âlemin öncesizli~ine varan görü~leridir. Ona göre âlem zat
itibariyle Tanr~'dan gelmi~tir. Ancak zaman aç~s~ndan âlem öncesizdir.
Farabi bu görü~ünü a~a~~~yukar~~~u ~ekilde aç~ klamaktad~r. E~er Yüce Allah
âlemin varl~~~ n~~ öncesizde irade etmeyip sonradan dilediyse, O'nun
iradesinde de~i~iklik oluyor demektir. Bu durumda Yüce Allah'~ n iradesine
de~i~me hali yüklenmi~~olur. Böyle bir görü~le Yüce Allah'~ n irade s~fat~~
hafife al~ nm~~~olur. Ayr~ca Yüce Allah âlemin varl~~~ n~~ öncesizde dilemeyip
sonra dilemi~~olsayd~, zamandan önce içinde yokluk olan zaman~ n varl~~~ n~~
kabul etmek gerekirdi. Zamansa cisimsiz dü~ ünülemez. Çünkü zaman
hareketin süresidir, say~s~d~ r. Hareket ise cismin yer de~i~tirmesidir. O halde
cisim olmadan ne hareket olur, ne de zaman olur. Bu durumda âlemin
öncesizli~ini kabul etmek gerekir. Çünkü âlem en büyük anlamda cisimdir.
Farabi, bu görü~ünü ayr~ca ~öyle aç~kl~yor: Cisim var olmadan önce, üç
ihtimal vard~ r. Onun varl~~~, ya imkans~z, ya vacip, ya da mümkindir.
E~er cismin varl~~~~imkan ~zsa yoktur demektir. Varl~~a geçmesi
dü~ünülemez. E~er varl~~~~vacipse öncesizdir demektir. O zaman tart~~maya
gerek yoktur. E~er üçüncü ihtimal dü~ünülürse yani var olmadan önce
cismin meydana gelmesi mümkinse onun varl~~~~için bir mekâna ihtiyaç
has~l olur. Bu mekân da cisimsiz dü~ünülemez. Bu durumda Mem var
olmadan önce cisim vard~r, demektir. Bu da maddenin öncesizli~i görü~üne
bizi götürür 2.
Gazzali, Farabi ve ~bn-i Sina'n~n bu gibi görü~lerini ele~tirmi~tir.
Tehafut al-Felasife'de her varl~~~ n Allah'~n "kün", emriyle meydana
geldi~ini belirtmi~tir. Yüce Allah'~n gücünün diledi~ini diledi~i zaman
yaratmaya yetece~ini vurgulam~~t~r.
2 Bak. Ibrahim Agâh Çubukçu, Gazzali ve ~ üphecilik, s. 64-70, Ankara, 1964; Farabi,
Kitab al-Fusüs, s. 9-17, Haydarabâd, H. 1345; Farabi, Uyun al-Mesail, s. 6-17, al-Kahire,
1328/191o.
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FARAB~~VE ALLAH'IN VARLI~I
Farabi, Allah'~n varl~~~n~~ispatlamak için emek harcam~~t~r. Özellikle
düzen, causalit (nedenselik), hareket ve vâcip-mümkin delillerini kullanm~~~t~ r.
Düzen Delili:
Evrende bir ahenk (harmoni) vard~r. Mevsimler düzenli gelir.
Varl~klar çift çift yarat~lm~~lard~r. Ate~, hava, su ve toprak insan~n do~as~na,
ya~amas~na uygundur. Bütün bunlar rastlant~~sonucu olamaz. Alemde bir
amaçhl~~~n oldu~u sezilmekte ve görülmektedir. Sonuç olarak sonsuz
derecede güçlü bir yarat~c~n~n yani Allah'~n varl~~~n~~kabul etmeksizin
evrendeki bu düzeni aç~klamak imkâns~zd~r.
Kozalite (nedensellik) Delili:
Bir bina mimar olmadan meydana gelemez. Bir yemek ahç~~olmadan
haz~rlamp pi~kin hale gelemez. Bir musiki parças~~bestekâr olmadan
düzenlenemez. K~sacas~~evrende her olgunun bir nedeni vard~r. Evren de
elle tutulan, gözle görülen bir olgudur. Bunun da bir nedeninin olmas~~
gerekir. Evrenin kendili~inden yarat~lm~~~olmas~~dü~ünülemez. Evreni
ibda' eden sonsuz derecede güçlü bir yarat~c~~vard~r. Bu da Yüce Allah'fir.
E~er Yüce Alla.h'~~kimin yaratt~~~~sorulursa cevap ~udur: Diyelim ki evreni
"x" yaratt~. "x"si de "x ~" yaratt~. "x i"i de "x 2" yaratt~. Bu "x"leri
öncesize do~ru birbirinin sebep-sonucu olarak uzatsak bir çözüme
ula~amapz. Zihnimiz kaos içinde kal~r. Teselsül imkâns~zd~r. Bir ilk nedende
durmak gerekir. Bu da Yüce Allah't~r.
Hareket Delili:
Aristo'dan beri "Hareket Delili" bilinmektedir. Aristo'ya göre her
hareketli cismin bir hareket ettiricisi vard~r. Muharrik olmadan hareket
dü~ünülemez. Evren de hareketli bir varl~k oldu~una göre onun da bir
hareket ettificisinin olmas~~gerekir. Bu da ilk muharriktir. (Al-Muharrikü'lEvvel) Yani Tanr~'d~r. Aristo'nun ilk muharriki mekanik olarak evreni
etkilemi~tir. Bu etkileme arac~s~z olmu~tur. Adeta ilk hareket ettirici evreni
zorunlu bir biçimde harekete sokar. Ancak ilk hareket ettiriciye neden
arad~~~= zaman zihnimiz hareket ettiriciler dizgisi içinde bocalar durur. i~~
teselsüle var~r. Teselsül ise imkâns~zd~r 3 .
3 Bak. Farabt, Risale fi's-Siyase (Comair, Felasifet al-Arab 9 içinde) s. 66, Beyrut
(taril~siz); Farabl, Kitab al-Fusus, s. 17; Ord. Prof. Ayd~n Say~l~, Faribt ve Tefekkür
Tarihindeki Yeri, Belleten, c. XV., say~ : 57, s. 35, Ankara, 1951.
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Farabi, hareket delilinden anla~~laca~~~üzere evrenin var olma
sebebinin zat itibariyle Yüce Allah oldu~unu belirtmi~, zaman itibariyle ise
evrenin öncesiz oldu~unu söylemi~tir. Ancak Aristo'dan farkl~~olarak ilk
hareket ettirici olarak Yüce Allah'~~ kabul etmi~tir. Tezini Islami
kavramlarla aç~klamak istemi~ tir. Yine Farabi'ye göre Yüce Allah, ilk
ak~ldan faal akla kadar, sabit y~ld~zlar felekinden ayalt~~âleme kadar bir
mertebe içinde evreni sudur yoluyla meydana getirmi~tir.
Yine Farabi'ye göre, Yüce Allah'~ n irade ve gücü sonsuz derecede
güçlüdür. Görülüyor ki Türk dü~ünürü hareket delilinde Aristo'dan
yararlanmakla birlikte bu delili Islami bir biçimde anlatmaya çal~~m~~t~r.
Bununla birlikte Gazzalrnin hücumlar~ndan da kendini kurtaramam~~t~ r.
Vdcip ve Mümkin Delili:
Mümkinin var olabilmesi için ba~ ka bir nesneye ihtiyac~~ vard~r. Biz,
âlemin var olmas~~için kendi içinde delil bulamad~~~m~ za göre onu mümkin
saymam~ z gerekir. Vâcip ise tamd~ r. Olgundur. Eksi~i bulunmayand~r.
Kendi kendine yetendir. Daima var oland~r. E~er hem vâcibi dü~ünür, hem
de yoklu~unu söylersek çeli~kiye dü~mü~~oluruz. Çünkü yokluk eksikliktir.
Bu durumda kafam~zda yer etmi~~bulunan vâcip kavram~~ Allah'~n varl~~~n~n
delilidir. Nas~l ki, vadisiz bir da~~dü~ ünülemezse ve üç aç~s~z bir üçgen
dü~ ünülemezse öylece yok olan bir vâvip dü~ünülemez. O halde vâcip
kavram~~ bize her bak~ mdan olgun olan Allah'~ n varl~~~ n~~gösterir 4 .
FARABI VE RUH
Farabi, üç türlü ruhtan bahsetmi~tir. Nebati, hayvani, insani. Nebati
ruhlar~n özelli~i besleyici, geli~tirici ve do~urucu olmaland~ r. Hayvani
ruhlar~ n bunlara ek olarak hareket ve idrak güçleri vard~r. Hareket gücünün
de isteme (~ehvet) ve öfice (gazab) olmak üzere iki özelli~i bulunmaktad~r.
Idrak gücü ise ikiye ayr~ lmaktad~r. t - D~~~güçler, 2 - Iç güçler. D~~~güçler, be~~
duyudan ibarettir: Görme, i~itme, koklama, tatma, dokunma. iç güçler ise
mü~ terek his (ortak duyu), hayal, dü~ünme gücü ve hat~rlamad~r. Farabi'ye
göre insani ruhta bunlara ek olarak nazari ve ameli iki yetenek
bulunmaktad~ r. Ruhun nazari (kuramsal) yönüyle yani kuramsal ak~lla
insanlar kavramlar kurar, deneyler yapar ve sonuçlar ç~kanr. Ruhun ameli
yönüyle de yani ameli ak~ lla da insan kötülükten sak~ n~r, iyili~i tercih eder ve
öyle davran~r 5.
4 Bak. Farabi, Uyun al-Mesail, s. 4; Ord. Prof. H. Ziya ülken, Islam Felsefesi Tarihi II, s.
152, Istanbul, 1957.
5 Bak. Farabi, Kitab al-Fusus, s. 9-16; De Boer, Tarih al-Felsefe fi'l-~slâm, s. 173-174,
Arapçaya çeviren: Ebu Rlde, al-Kahire, 1954.

FARAB~~ VE De~ÜNCES~~

277

Farabi, ruhlar~ n bedenden önce varl~~~ n~~ kabul etmez. Ne zaman çocuk
ana rahmine dü~se faal ak~ldan ruh co~up gelir. Ruhun tenasühle ölümden
sonra tekrar dünyaya dönmesi mümkün de~ildir. Böylece Farabi, Fisagor ve
Eflatun'a da muhalefet etmektedir. Yukar~daki tasnif~ nde Aristo'dan
esinlenmekle birlikte onun yorumu Yunanl~~ dü~ünürünkinden çok farkl~d~ r.
Nitekim Farabi, insani ruhlar~~ âhiret itibariyle üçe ay~ r~ yor:
. Iyi ruhlar: Bunlar dünyada iyi davran~~ ta bulunanlar~n ruhlar~ d~ r.
Âhirette sonsuz derecede mutlu olurlar.
Fas~ klar~ n ruhlar~: Bunlar dünyada günah i~lemi~~olanlar~ n ruhlar~ d~ r. Bunlar sonsuz ya~arlar, ancak günahlar~~ kadar s~ k~ nt~~ çekerler.
Cahillerin ruhu: Bunlar âhirette madde gibi yok olmaya mahkürndurlar. Bununla birlikte Farabi bu üçüncü ~~kta söyledi~ini her eserinde
korurnam~~ t~ r. Bazen tüm ruhlar~ n sonsuz ya~ayaca~~n~~ vurgulam~~t~ r. Bu
bak~ mdan onun ruh görü~ü hakk~nda kesin bir ~ey söylemek güçtür.
FARABI VE AHLAK FELSEFESI
Farabi, insan davran~~lar~ n~ n hayra yani iyili~e yönelmesi gerekti~ini
vurgulam~~ t~ r. Insan ilkin kendini, sonra alemi ara~t~ rarak mutlulu~u
aramal~d~ r. Felsefenin amac~~da budur. Âlemin amac~ n~~irdelemek demek
felsefe yapmak demektir. Insan her ~eyden önce sa~l~~~ n~~ korur. Ondan
sonra da yararl~~ ve zararl~~davran~~lar~~ ö~renmek ister. Kötülükten kaç~ n~ p
iyili~i benimsemek insan~~ erdemli k~lar. Kuramsal (nazar) felsefe varl~ klar~ n
neden ve sonuçlar~ n~~bilmeyle ilgilidir. Davran~~la ilgili yani amell felsefe ise
insan~ n niyet ve hareketleriyle ilgilidir. Bütün canl~lar bedenini korumak ve
neslini devam ettirmek ister. Ancak hayvanlarda bu içgüdüyle sa~lan~ r.
Insanda ise e~yan~ n nedenlerini arama yetisi vard~ r. Bu da ak~l ile
mümkündür. Hayvan nesneleri içgüdüsü ile tan~ r. Insansa akl~yla tan~ r ve
hayret duyar. Insan kendi bilincinin fark~nda olan varl~kt~ r. Kendisi
hakk~nda dü~ünen, kendisiyle öteki nesneleri ay~ ran varl~kt~ r. Insan~~
anlamak için âlemin tümünü anlamak gerekir. Çünkü insan âlemin bir
parças~d~ r. Insan~ n amac~~ da bütündür. Bütüne ula~mak demek varl~~~ n
temelindeki genel yasalar~~kavramak demektir. Bunu kavramak da felsefe
yapmakla mümkündür. Insan felsefe yapt~kça a~~r~l~klardan sak~n~ r ve
mutlulu~u arar.
Farabi'ye göre, bilginin amac~~ insan~~tan~ mak olmal~d~ r. Daha sonra da
evreni tan~ mak olmal~d~ r. Dü~ ünmek demek varl~~~~anlamak demektir.
Bunu da biraz derinle~tirirsek varl~k yani Mem Tanr~'n~n dü~ünmesinin
ifadesidir. Bir bak~ma dü~ünce ile varl~k aras~ nda ayr~l~ k bile kalmaz.
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Farabi, insan~n davran~~lar~n~~iyi, kötü ve bunun ikisi aras~ nda olan
davran~~lar olmak üzere üçe ay~r~yor. Buna göre iyi davran~~lar, ölçülü
davran~~lard~ r. Ölçülü davran~~~ demek itidalli davran~~~demektir.
A~~ r~l~ ktan kaçmak demektir. Sözgelimi korkakl~ kla at~lganl~k aras~ nda olan
davran~~~ ölçülü davran~~t~ r. Savurganl~kla cimrilik aras~ndaki tutum,
övgüye de~er davran~~a bir örnektir.
Farabi'ye göre, insan bedeni zevke, ya da dü~ünce zevkine e~ilim
duyabilir. Dü~ünce zevki bilim ö~renme, ba~arma ve topluma yararl~~olma
gibi zevklerdir. Bu tür zevklere geç kavu~ulur, ancak bunlar uzun sürer.
Bedeni zevklere ise çabuk kavu~ulur. Ancak bunlar uzun süre devam
etmezler. ~ nsan iyiyle kötüyü ay~ rt ederek güzel davran~~lar yaparsa
kuramsal bilgiyle amell davran~~~~birle~ tirmi~~olur.
Daha önce belirtti~imiz gibi, Farabi, mutlulu~a ermi~~insanlar~ n
ruhuyla cahil ve ffis~klar~ n ruhlar~n~~ birbirinden ay~ rmaktad~ r. Erdemli
davrananlar~n ruhu öldükten sonra sonsuz olarak ya~ar. Fâs~klar~n ruhu
mutsuz olur. Cahillerin ruhu ise maddeye e~de~erli oldu~undan yok olmaya
mahkûmdur. Bununla birlikte genel ~slam anlay~~~~içinde Farabi'nin bu
görü~ünü her eserinde ayn~~ biçimde sergilemedi~ine rastl~yoruz. Kimi
zaman genel olarak ruhun sonsuzlu~unu vurgulad~~~~da olmu~tur 6.
Farabi, sevgi, adalet, do~ruluk ve bilgelik kavramlar~~üzerinde de çok
durmu~ tur. Yüce Allah'~n hem seven, hem sevilen varl~ k oldu~unu
vurgulayarak insanlar~n birbirlerini sevmelerini ö~ütlemi~ tir. Görü~~ve
davran~~lar~~ ortak olan insanlar~ n aras~nda sevgi do~aca~~n~~ aç~klam~~t~ r.
Ç~ kara ba~l~~sevgilerin çabuk bozulaca~~n~~ söylemi~, bir de do~al sevgiden
söz etmi~tir. Do~al sevginin aile ba~lar~ n~~kuvvetlendirmekteki önemini
vurgulam~~t~ r. Toplumda yard~ mla~man~ n esas oldu~u üzerinde durmu~tur.
~ nsan toplumsal bir varl~kt~r. O halde içinde ya~ad~~~~toplumun insanlar~~ile
elele olmal~d~ r.
PEYGAMBERL~ K FELSEFES~~
Farabi, din ve felsefeyi uzla~ t~rmaya çal~~an bir dü~ünürdür. Bunu
yapmak için filozof ve peygamberin amac~n~ n bir oldu~unu söylemi~tir.
Hatta O, erdemli bir ~ehrin ba~kan~n~n, iyi davran~~larla filozof ya da
peygamber gibi gerçeklere ula~aca~~n~~ belirtmi~ tir. Bu demektir ki,
Farabi'ye göre, filozof, bilge ki~i, bir ~ehrin erdemli önderi ve peygamber
hayr~~yani en iyiyi bulmay~~amaçlarlar. En iyiyi bulmak demek mutlulu~u
6 Bak. Kçrnal Yaz~c~~ ve Anton H. Kerem, Alâm al-Felsefet al-Islamiyye, s. 462-465, Dar
al-Maarif bask~s~, Lübnan; Ayd~n Say~l~, an~lan yaz~, 41.
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bulmak demektir. Ancak, bu amaca peygamber vahiyle, filozof ak~lla, bir
~ehrin önderi de bilgelikle ula~~r. Peygamberli~e müsait olan kimse ilkin
müstefad ak~l derecesine ula~~r. Sonra onun akl~, faal ak~lla ilgi kurar. Yüce
Allah peygambere vahyi faal ak~l arac~l~~~yla yollar. Faal ak~l Allah'tan
gelen vahyi ilkin peygamberin münfail akl~na, müstefad ak~l arac~l~~~yla
ak~ t~ r. Yani indirir. Bu gelen vahy, peygamberin tahayyül gücüne ula~~r.
Yaln~z burada bir noktay~~ aç~klamak gerekir. Bilge ki~i, ya da filozof olan
kimsenin münfail akl~na da bilgiler ilahi kaynaktan gelir. Peygamberin ise
tahayyül vahy alma özelli~i vard~ r. Demek ki filozof akl~yla, peygamber ise
tahayyül gücüyle vahy alma özelli~i vard~r. Demek ki filozof akl~yla, peygamber ise tahayyül gücüyle bilgiye ula~maktad~ r. Vahyi alan peygamber
henüz olmam~~~olaylarla dahi ilgi kurabilir. Müfarakat~, ma'kulat~~ve di~er
~erefli varl~ klar' tan~yabilir. Bu durum insan~ n en yüksek mertebesidir.
Farabi'ye göre, gerek filozof ve gerekse peygamber, bir ~ehirde erdemli
bir biçimde ba~kanl~k yapar. ~kisi de faal ak~lla temas kurma gücüne
sahiptir. Faal ak~l hem dini bilgilerin, hem de toplum düzeni için gerekli olan
zorunlu bilgilerin kayna~~d~r. Peygamberle filozof aras~ndaki fark, birincisi
tahayyül gücü ile, ikincisi inceleme ve dü~ünme gücü ile bilgileri elde eder.
Böylece Farabi dinle felsefeyi, ak~lla vahyi uzla~t~rmaya çal~~m~~t~r.
Demek oluyor ki Farabi'ye göre, dinin de, felsefenin de kayna~~~faal
ak~ld~ r. Ona göre gerçek birdir. Ancak, gerçe~e ula~ma yöntemi farkl~d~ r.
Peygamber halk alemine uygun dü~ecek kudsi bir güçle yarat~l~~tan
donat~lm~~ t~r. Peygamberler yarat~l~~tan ve adetten olan ~eyleri de~i~tirecek
mücizelerle gelmelidirler. Onlar~n manevi aynalar~~ Levh-i Mahfuzda yok
olmas~~ dü~ünülemiyen bilgileri aksettirmekte güçlük çekmez. Tanr~~elçileri
olan melekler de peygamberlere Allah'tan tebligat getirir 7 .
Mucize konusunda peygamberin özel bir yetisi vard~r. Peygamber en
yüksek mutlulu~a ula~an insand~ r. Filozof ise ak~l ve incelemeyle bunu
ba~aran ara~t~r~c~d~r. Peygamber nas~l en iyi, en do~ru ve en güzeli kendi
sistemine göre anlat~ rsa, filozof da akl~~ve ahlaki sayesinde bunu ba~armak ve
yaymak için çal~~~ r 8 .

7 Bak. Farabi, al-Medinet al-Fad~ la (al-Muhtarat, Comair, Felasifet al-Arab serisinden
Farabi, c. II içinde) s. 71, Beyrut; Abd al-Halim Mahmud, at-Tefkir al-Felsefi fi'l-Islâm, c. II.,
s. 153-155, M~s~ r (Tarihsiz).
8 Bak. Farabi, Fusul MM ikrâ Ehl al-Medinet al-Fad~ la, s. 64-71, al-Kahire, 1961.
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E~ITIM FELSEFES~~
Farabi, e~itimde ne sertlikten, ne de yumu~akl~ ktan yanad~ r. Orta
yolun tutulmas~ n~, istemektedir. Ona göre e~itimde ~u hususlara önem
verilmelidir:
- Ö~rencinin ö~renme iste~inin ve tutkusunun devam ettirilmesine
çal~~~lmal~d~r.
Ö~renci yeti~tirme ~artlar~n~~ iyi haz~rlamak gerekir. Onun "su
damlaya damla ya ta~ ta gedik açar", sözü tan~ nm~~t~ r. Bu nedenle ö~retimde
kolaydan zora do~ru bir s~ ra izlenmesi akla uygundur. Bir ~ey ö~retilmeden
ötekine geçilmemelidir.
E~itimde sorunlar~ n teker teker ele al~ p derinle~mek önemlidir.
Ö~retmen, ö~renciyle bilimsel konularda tart~~mas~n~~ bilmelidir.
Nitekim Sokrates kendi ö~rencisi Eflatun'la, Eflatun da kendi ö~rencisi
Aristo ile tart~~m~~t~r. Tart~~~rken, ö~retmenin de ö~renciden baz~~ bilgiler
ö~renmesi mümkündür. Bilimsel çerçevede tart~~ma gerçeklerin ortaya
ç~kmas~n~~ sa~lar.
E~itimde mant~ k ve felsefe üzerinde durulmal~d~r. Mant~k ve felsefe
ö~rencinin ö~renme yetene~ini geli~tirir. Farabi, akla önem veren bir
filozoftur. Bu konuda Aristo'dan etkilenmi~ tir. Ancak, devlet yönetiminde
ve günlük i~lerde ak~l ve dü~ünceye önem verirken, din i~lerinde de vahye
önem vermi~tir. Peygamber gönderilmesinin gereklili~ini vurgulam~~t~ r.
Son peygamber Hz. Mul~ammed'e inanm~~t~r.
Farabi, çocuklara sorumluluk duygusunun a~~lanmas~ndan yanad~r. insan cüz'l iradeye sahiptir. Bu nedenle davran~~lar~ndan sorumludur.
Çocuklar sorumluluk üstlenecek biçimde yeti~melidir.
Farabi, çocu~u e~itirken be~enilmeyen bir durum olursa ikna
yolunun seçilmesi gerekir, der.
E~itimde sözle dikkati çekme yolu önemlidir. Sözle düzelmeyene zor
yöntemi uygulanabilir. Ancak Farabi'nin kafas~ ndaki yönetici son derece
erdemli bir ki~idir.
g- Çocuklar karar verme yetene~i güçlü olarak yeti~tirilmelidir. Özgür
tabiatl~~ insanlar, karar verme yetene~i güçlü olanlard~r. Özgür insan
ba~~ms~ z ve akla uygun hareket etme gücüne sahiptir. Tabiati itibariyle
hayvana yak~n insan ise duygular~na yenik dü~er. Bu tür ki~ilerde korku ve
üzüntü eksik olmaz, bir de köle ruhlu insanlar vard~r. Bunlar ba~kalar~ na
kay~ ts~z ~arts~z uyarlar.
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~~ o- E~itimde ~üphelerin giderilmesi üzerinde durulmald~ r. ~üpheyi
do~uracak bir soru sorana bask~~ yap~lmayarak gerçek ö~retilmelidir. ~üphe
etraf~nda soru sorarak ve konu derinle~ tirilerek gerçek olmayan görü~lerden
çocuk uzakla~ t~ r~lmal~d~ r. ~üphe bir aray~~~yöntemi olmal~d~r.
- E~itimin amac~, mutlulu~u bulmak ve insan~~ içinde ya~ad~~~~
topluma yararl~~ hale getirmek olmal~d~r. Mutlu olmak, hayra ula~mak
demektir. Hayra ula~mak için de felsefeden yararlanmal~d~r.
Farabi, felsefe ö~renmek isteyenlerde ~u özellikleri aramaktad~ r: Genç
olmak, iyi mizaçl~~ olmak, ahlak ve erdem kurallar~ na uygun al~~kanl~ klar
edinmek, Kur'ân'~~ ö~remi~~olmak, din bilimlerini iyi bilmek, kötü
özelliklerden ar~ nm~~~olmak, kötülüklerden kaç~nmak, ihanetten kaç~ nmak,
hileden uzak durmak, dinin buyruklar~n~~yerine getirmek, bilimi ve bilim
adamlar~ n~~ her ~eyin üzerinde tutmak 9 .
Farabi, Kitab fi Cem' Beyne Ra'yey al-Hakimeyn al-Eflatun al Ilahi ve
Aristatalis adl~~ küçük eserinde felsefenin bir oldu~u görü~ünden hareketle
Eflatun ve Aristo'nun görü~lerini uzla~ t~ rmaya çal~~m~~t~ r.
Farabi, Aristo'nun baz~~ görü~lerini düzeltmi~~ve birçok felsefi sorunlara
~~~k tutmu~tur. Islam felsefesine yeni terim ve kavramlar kazand~ rm~~t~ r. öz
ile varl~k, ya da mahiyetle varl~ k üzerinde durarak tüm evreni bire
indirgemek istemi~tir. Bir çok felsefi ekolden etkilenmesi söz konusudur. ~u
kadar var ki ba~ta Kur'ân'a dayan~r. Aristo, Eflatun, Maniheizm, Sabirlik
ve H~ ristiyan'l~ k ve hatta Hind dü~üncesinden etkilendi~ini söyleyenler
vard~ r. Ancak eklektik bir yöntem izlemesine ra~men onun felsefesinde
özgün görü~ler yer alm~~t~ r. Bu nedenle de kendisine "al-Muallim as-Sani"
yani "Ikinci ö~retmen" denmi~ tir. Onun din ve felsefeyi uzla~t~ rma
çabalar~~ yan~nda mant~ k, hesap ve geometri gibi müsbet bilimlere önem
vermesi dikkat çekicidir.
FARABI VE YONETME SANATI
Farabi, genel olarak toplumu ikiye ay~r~ r. ~~- Olgun, 2- Eksik toplum.
Olgun toplum da büyük, orta ve küçük olmak üzere üçe ayr~l~ r. Eksik
toplum ise köy, mahalle, sokak ve ev toplumu olmak üzere dörde ayr~l~ r.
Farabi, insanlar~n mutlu olmas~~için bir yönetim alt~nda ya~amak
zorunda olduklar~n~~ vurgulam~~t~r. Çünkü insan toplumsal bir varl~ kt~ r.
Yard~mla~maya, dayan~~maya muhtaçt~ r. Toplumun bir tak~m ilkeleri,
yasalar~~olmasa kar~~~kl~ klar do~ar, huzursuzluk gelir. Kar~~~kl~~~~önlemek
9 Bak. Ord. Prof. Ayd~ n Say~l~ , Farâbi ve Tefekkür Tarihindeki Yeri, Belleten, c. XV, say~:
57, s. 41, Ankara, 1951; Hanna al-Fahuri ve Halil al-Can, an~lan eser, C. II, s. 145-153;
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için herkesin uyaca~~~yasalar gereklidir. Toplumun mutlulu~u için
dü~ünmek, ilkeler saptamak ve varl~~~ n hikmetini incelemek gerekir. Insan
hayat~nda dinin önemli yeri vard~r. Din, insanlara erdemli ve hay~rl~~i~leri
yapmay~~ sa~l~k verir. Bu da yard~mla~mayla ve ba~kas~n~n ihtiyac~n~~
kar~~lamakla mümkündür.
Bir ~ehri herkes yönetemez. Conderli~e yara~~r ki~inin yarad~l~~tan
yetenekli olmas~~gerekir. Ayr~ca deneyim, görü~~ve irade itibariyle haz~rl~kl~~
olmal~d~r. Böyle bir duruma haz~rl~kl~~olan kimsenin nefsi akl-~~faal ile
ba~lant~~kurar. Bu ba~lant~y~~müstefad ak~l saye.inde sa~lar.
Faziletli ~ehrin önderi olan kimse bilgileri faal ak~ldan al~r. Bu tür
bilgiler bir tür vahye benzer. Bu bilgileri almak uykuda ve uyan~kken
mümkündür. Faal ak~l sadece bir arac~dan ibarettir. Zira faal ak~l Allah'tan
co~ up gelen bir yetenektir. Demek ki Yüce Allah bilgileri faal ak~l
arac~l~~~yla önder insana vahy eder. Faal ak~l Allah'tan ald~klar~n~~müstefad
ak~l arac~l~~~yla münfail akla ak~t~r. Bu bilgiler önder insan~n muhayyilesine
geçer. Bu düzeye gelen önder, hakim, filozof ya da erdemli ki~i olur. E~er bu
bilgiler mütehayyile yetene~ine akarsa bu insan da peygamber olur. Mucize
sahibi olur. Gelecekten haber verir. Bu dereceye yükselen insan mutlulu~un
ve insani derecelerin en yüksek noktas~na ula~m~~~demektir. Böylece Farabi,
peygamber, filozof ya bir devleti idare eden önder aras~ nda felsefi yönden
ba~lant~~kurmaya çal~~m~~t~r. Esasen Tahsilü's-Seade adl~~eserinde filozof,
ba~kan, kral, kanun koyucu ve önderin ayn~~anlamda oldu~unu belirtmeye
çal~~m~~t~r.
Farabi, bir önderde bulunmas~~gereken özellikler hakk~nda dikkati
çekici bilgiler verir. Bu özelliklerin baz~lar~~yarad~l~~dan, baz~lar~~sonradan
olur. Onderin yarad~l~~dan olan özellikleri cismani, aklI ifadeye ait, belâgata
ait, bilime ve ahlâka ait olmak üzere be~e ayr~l~r.
~~. Cismani özellikler: ~~nderin bedeni sa~lam ve organlar~~ tam
olmal~d~r.
Akil' özellikler: ~~nderin anlay~~~~çok, haf~zas~~güçlü ve zekas~~keskin
olmal~d~r.
Ifade ve belagatle ilgili özellikler: Her ~eyi aç~k bir surette ifade
etmelidir.
Ara~t~rmay~~ve bilimde derinle~meyi sevmelidir.
Ahlaki özellikler: Yeme, içme ve cinsi arzularda ölçülü olmak,
yalandan sak~nmak, ululu~u benimsemek, utand~nc~~~eylerden kaç~nmak,
dünyal~k para ve ç~kara dü~kün olmamak, adaleti sevmek, zulümden kaçmak, lüzumsuz konu~ mamak, azimli ve iradeli olmak, gerekeni yapmada
cesur olmak.
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önderin sonradan kazanaca~~~
L Hakim olmak. Bu demektir ki önderin ruhi özelli~i tam olup faal
ak~lla ba~lant~~ kurmay~~ba~armal~d~r.
Önder kendisinden öncekilerin koyduklar~~ yasa ve usulleri
bilmelidir. Eski yöneticilerin yapt~klar~ ndan ve deneyimlerinden yararlanmal~d~ r.
Eskilerin deney ve yasalar~ndan yeni hükümler ç~karmak yetene~ine
sahip olmal~, k~yas yapmay~~bilmelidir.
Günlük sorunlar hakk~ nda selefierinin usul, töre ve geleneklerinden
yararlanmal~d~r. Bunu yaparken ~ehrin ç~kar~n~~ gözetip isabetli hükümlere
varmal~d~ r.
Eskilerin izinden giderken ç~kard~~~~hüküm ve koydu~u usulleri
halka ö~retmeli, sava~~kurallar~n~~ iyi bilmeli ve sava~~için dayan~kl~~
olmal~d~r. °°
Farabi, peygamber ile filozof ve siyasi önderi ço~u kez ayn~~özellikte
görmekle birlikte mucize sorununda peygamberin özel yetilerini her zaman
kabul etmi~tir. Hiç bir zaman Hz. Peygamber'in hak Elçi oldu~unu inkâr
etmemi~tir. O, peygamberlik felsefesini Kur'an'a ba~l~~olarak anlat~rken
Eflatun'un "Cumhuriyet"inden de yararlanm~~, böylece dinle felsefeyi
uzla~t~rmaya çal~~m~~t~r. Ona göre peygamber yüksek mutlulu~a ula~an
önderdir. Filozof da ak~l ve incelemeyle bunu ba~aran ara~t~nc~d~ r. Filozof
dü~ünen, akl~n~~ kullanan ve mutlulu~u arayan kimsedir.
FARABPNIN BATIYA ETKISI
Farabi, "Ikinci Ö~retmen" olarak hem Islam âlemini, hem de bat~~
dünyas~ n~~ etkilemi~tir. Aristo'nun "Metafizik"ini belki k~rk kez okuyup
anl~yam~yan ~bn-i Sina, Farabi'nin bir ~erhini ele geçirince dikkatle
incelemi~~ve konuyu kavram~~t~r. ~bn-i Sina'n~ n felsefede ba~~kayna~~~
Farabi'nin eserleri olmu~tur. Farabi yaln~z on birinci yüzy~l~~ de~il, ~bn-i
Rü~d'ü ve ~ bn-i Bâcce'yi de me~gul etmi~tir. Hatta 484 H.de Ba~dad'da
Nizamiye Üniversitesi Rektörü olan Gazzali de ~ bn-i Sina ile Farabi'nin
eserlerini 2 y~l kadar incelemi~, bir y~l kadar da bu eserleri tekrarl~yarak
felsefenin konular~nda derinle~mi~tir. Ancak Gazzali, bir orta yol (Ehl-i
Sünnet) dü~ünürü olarak bu filozoflann bir çok görü~üne kat~lmak
'° Bak. Farabf, Fusul Min Arâ Ehl al-Medinet al-Fad~la, S. 71-75; al-Farabi, Kitab atTenblh Alâ Sebil as-Seâde, s. 20-2 1, Haydarabâd; Ibrahim Madkur, Farabi, A History of
Muslim Philosophy içinde, c. I, S. 463, Haydarabâd; Muhammed Sagir Hasan al-Ma'sumf,
Farabi (sözü geçen son eser içinde), s. 710-712.
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istememi~ tir. Felsefe'nin konular~n~~ ayr~ca Ihvanu's Safa risalelerinden,
Muhasibi'nin eserlerinden, ~ibll ve Cüneyd'in yaz~lar~ndan ö~renen
Gazzall, Me~~ailere hücum etme gere~ini duymu~tur. Gazzall, Islam
inanc~ n~~ savunmak amac~ yla ve Islam Aleminde ye~eren çe~itli görü~lere
orta yolda bir yön vermek için Yunan kültürünün etkilerine kar~~~ç~ km~~t~ r.
Ancak bunu yaparken kendisi de felsefe yapm~~t~ r. Manevi hocas~~ say~lan
Farabi'ye kat~lmad~~~~sorunlardan üçünü küfür, on yedisini ise sap~ kl~ k
kabul etmi~tir 1 ' .
Farabi ve ~bn-i Sina'y~~ruh sorunlar~~hakk~ndaki görü~lerinden dolay~~
suçlayan Gazzall, bu bilginlerin âhirette cesetlerin dirilmeyece~ini yazd~klar~n~~iddia etmi~tir. Oysaki bu konuda Me~~ai dü~ünürlerinin görü~leri tutarl~~ de~ildir. Kimi zaman cesetlerin dirilece~ini de do~rulam~~lard~ r.
Farabi'nin görü~leri, Islam dü~üncesinin daha sonraki geli~mesinde
Anadolu'da da etkili olmu~, Fâtih devri bilginlerinden Hocazade Tehafiit
at-Tehafüt adl~~eserini yazm~~t~ r. Böylece Gazzalrnin Tehafiit'ü ile, ~ bn-i
Rü~d'ün Tehafut at-Tehafüt adl~~eserlerini kar~~la~t~rm~~t~r.
Farabi nin Plotinos'tan etkilenerek kabullendi~i sudur nazariyesi,
I~ rakiyye felsefesi kurucusu Suhreverdi al-Maktul'dan tutunuz da XVIII.
yüzy~l Türk dü~ünürü olan Marifetname yazar~~ Erzurumlu Ibrahim
Hakk~'ya kadar bir çok Islam filozofunu etkilemi~ tir. Özellikle Farabi'nin
dile getirdi~i ve Afrodisiasl~~ Iskender'in eserlerinden yararland~~~, ak~l
hakk~ ndaki görü~leri kendinden sonraki dü~ünürleri etkilemi~tir.
Farabi'nin sadece ak~lla yetinmedi~i, gere~inde tasavvufi konulara
de~indi~i bilinmektedir. Onun her ~eyden önce hayr~~ arad~~~~ve insanlar~~
mutlu etmeyi dü~ündü~ü anla~~lmaktad~r. Sonsuz mutluluk kavram~ n~~
i~leyen Farabi, ahlâk~n ilkeleri aç~s~ndan da kendinden sonraki bir çok
do~ulu dü~ünüre etki yapm~~t~r.
Farabi, öleli bin y~ldan fazla zaman geçti~i halde onun hakk~nda
seminerler düzenlenmekte ve doktora tezleri yap~lmaktad~ r. Prof. Dr. Nihat
KEKLIK, "Islam Mant~k Tarihi ve Farabi Mant~~~"m yazarak onun
mant~k hakk~ndaki görü~lerini Türkçeye kazand~rm~~t~ r. Prof. Mübahat
KÜYEL "Aristotales ve Farabi'nin Varl~k ve Dü~ünce O~retileri" adl~~
doçentlik teziyle Farabi'nin varl~ kla dü~ünceyi kayna~t~ rd~~~ n~~ anlatmak
istemi~tir. Dr. Bayraktar BAYRAKLI "Farabi'de Devlet Felsefesi" adl~~
teziyle Farabi'nin devlet görü~ünü Türkçeye kazand~ rm~~t~r. Ord. Prof.
il

Bak. Prof. Dr. Cavit Sunar, Islâm'da Felsefe ve Farabl, c. I, s. 72, Ankara, 1972.
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Ayd~ n SAYILI "Fârâbi ve Tefekkür Tarihindeki Yeri" (Belleten, c. XV;
say~: 57.) adl~~ uzun makalesiyle Farabi'nin Islam Alemrndeki önemini
vurgulam~~ t~ r. Prof. SAYILI, bu i~i yaparken Farabi'yi di~er baz~~
dü~ünürlerle kar~~la~urmay~~da ihmal etmemi~tir. Prof. Necati ÖNER
"Klasik Mant~ k" adl~~ eserinde Farabi'nin mant~k görü~lerine Türkçede
aç~kl~k getirmi~ tir. Prof. Cavit SUNAR "Islam'da Felsefe ve Farabi" adl~~iki
ciltlik eserinde Farabi'nin çe~itli yönlerine ve Yunan felsefesiyle ili~kisine
de~inmi~tir. Prof. Hüseyin ATAY. "Farabi'nin Eseri" ad~~ alt~ nda ba~ta
"Tahsil as-Seade" olmak üzere Farabi'nin "Eflatun Felsefesi ve Aristo
Felsefesi" adl~~ risalelerini Türkçeye kazand~ rmaya çal~~m~~t~r. Ord. Prof.
Hilmi Ziya OLKEN "Islam Felsefesi ve Kaynaklar~" adl~~eserinde, Farabi
Tetkiklerinde, "Le Penseur de l'Islam"da ve daha bir çok kitab~nda
Farabi'ye yer ay~rm~~ ur. DTCF taraf~ndan ç~ kar~lan "Ara~t~ rma
Dergisi"nin çe~itli say~lar~nda Farabi hak k~ nda Prof. Mübahat KÜYEL'in
bir çok makalelerini bulmak mümkündür. Ba~bakanl~k Kültür Müste~arl~~~~
taraf~ndan ne~redilen Ismet BINARK ve Nejat SEFERCIO~LU'nca
düzenlenmi~~bulunan "Farabi Bibliyografyas~" da yurdumuzda bu Türk
filozofuna verilen önemi gösterir. Bu arada hemen belirtelim ki Prof. Necati
LUGAL ve Ayd~ n SAYILI (Ebu Nasr al-Farabi'nin Halit Üzerine
Makalesi) adl~, onun bo~lu~a ili~kin görü~ünü içeren risalesini
ne~retmi~lerdir. Ayr~ca bu risalenin Türkçeye kazand~ r~lmas~ n~~
sa~lam~~lard~ r. Bundan ba~ka Emel ESIN'in "Farabi'yi Yeti~tiren Kengeres
Türk Muhiti Kültür ve San'at~" (Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 6;
cüz: 3-4.) adl~~ yaz~s~~da görülmeye de~erdir. Prof. Ahmet ATE~, Farabi'nin
"Ihsa al-Ulum"unu Türkçeye çevirmi~~ve bu çeviriye bir önsöz ekleyerek
Farabi'nin etkilerinden söz etmi~tir. Yurdumuzda Farabi hakk~nda Prof.
Ibrahim Agâh ÇUBUKÇU da "Islam Dü~üncesi Hakk~ nda Ara~t~ rmalar,
"Islam Dü~ünürleri", "Türk Dü~ ünce Tarihinde Felsefe" de bas~lacak ve
birçok makalesinde Farabi'ye de~inmi~tir. Nafiz DANI~MAN, Farabi'nin
"al-Medinet al-Fad~la" adl~~eserini Türkçeye kazand~ rm~~t~r. Farabi'nin
Türkçe bir makaleye s~~ mayacak kadar isminden bahseden eserler vard~r.
Onun etkisi yaln~z Türkiye'de de~il, do~uda ve bat~da da görülmü~tür.
Yuhanna CAMAIR, "Felasifet al-Arab" adl~~dizinin iki risalesini Farabi'ye
ay~rm~~t~r. Yine Arap âleminde Hanna AL-FAHURI ve Halil ALCARR'~n yazd~~~~"Tarih al-Felsefet al-Arabiyye" adl~~ eserde Farabi'ye
yeterince önem verilmi~tir. Yine Dr. Muhammed Abdurrahman
MERHABA taraf~ndan yaz~lan "Min al-Felsefet al-Yunaniyye ile'l-Felsefet
al-Islamiyye" adl~~ eserde de Farabi'ye önemli bir yer ayrdm~~t~ r. K.
YAZICI ile Anton KEREM'in yazd~~~~"Âlem al-Felsefet al-Arabiyye" adl~~
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eserde Farabi bahsi önemli bir yer i~gal eder. Yine M~s~r'da Ibrahim
MATKUR ve de~erli felsefeci A. Rahman BEDEVI, Farabi uzman~~ olarak
tan~nmaktad~ rlar.
Farabi hakk~ nda Hindistan'da ve Pakistan'da da birçok de~erli
yay~ nlar yap~lm~~ t~ r. Bunlardan hepsini bu makaleye s~~d~ rman~ n imkan~~
yoktur.
Ku~kusuz Farabi, Bat~~ Alemi'ni
*
de etkilemi~tir. Domingo GUNDISSALVI, Albertus MAGNUS, Aquino'lu Saint THOMAS ve Roger
BACON'~ n üzerinde Farabi'nin etkisi bulunmaktad~ r. XII. yüzy~lda
Ba~ piskopos RAYMOND'un Ispanya'da bir çeviri ekolü kurarak ba~~ na
GUNDISSALVI'yi getirdi~i bilinmektedir. Bu çeviri okulunda Farabi'nin
ba~ta "Ihsa al-Ulum" adl~~ eseri olmak üzere birçok kitab~~ Latinceye
çevrilmi~tir. Farabi böylece Bat~~ Alemi'nde Yunan Felsefesi'nin ve Do~u
Felsefesi'nin ö~ renilmesinde etkili olmu~tur.
Sonuç olarak, Farabi'nin bütün dünyada hala kendinden söz
ettirdi~ini vurgulamak gerekir.

