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Önsöz

İbn Sînâ, felsefeyi “insanın gücü ölçüsünde şeylerin hakikatlerini 
kavraması” olarak tanımlar. İnsan zihni, öğrenme ve bilmeye 
tutkun olduğundan İbn Sînâ gibi metafizikçi filozofların eserleri 
okurlarını daha ziyade tanımdaki “şeylerin hakikatlerinin kav-
ranması” ile meşgul eder ve “insanın gücü ölçüsünce” kısmının 
gözden kaçırılmasına sebep olur. Oysa felsefe daima insanın 
bilme gücünün sınırlarına ilişkin incelemelerle gelişmiştir. Bu 
bağlamda şu sorular insanın bilme gücünün sınırlarını tespit 
etmek için vazgeçilmez görünmektedir: “Acaba şeylerin hakikat-
lerini kavramak mümkün müdür?” “Mümkün olduğunu kabul 
ettiğimizde insan bu hakikatleri ne dereceye kadar kavrayabi-
lir?” Her ne kadar bu sorular, Kant’la birlikte Batı felsefesinde 
âdeta insanlık tarihinde ilk defa böylesine açıklıkla inceleniyor 
izlenimi verecek şekilde çokça tartışılmış olsa da bilinen felsefe 
tarihinde sofistlere kadar varan uzun bir geçmişi vardır. Felsefe, 
kelâm ve tasavvuf gibi çeşitli akımlarıyla İslâm düşüncesinde de 
aynı sorular benzer duyarlılık ve derinlikle ele alınmış ve insan 
gücünün sınırlarına ilişkin muhtelif görüşler ileri sürülmüştür. 
Bu kitapta, yukarıdaki tanımda yer alan “insanın gücü ölçü-
sünde” ifadesinden ne anlamamız gerektiği, İbn Sînâ felsefesi 
bağlamında incelenmektedir.

İbn Sînâ kural olarak herhangi bir şeyin yetkinliğinin o şeyin 
tanımında içerildiğini düşünür ve diğer Meşşâî filozoflar gibi 
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insanı “düşünen canlı” olarak tanımlar. Bu bakımdan felsefe 
tanımındaki “insanın gücü” ile kastedilen şeyi insan tanımında 
aramamız gerekmektedir. Bu tanım, İbn Sînâ’nın düşündüğü 
anlamda beden ve nefsin (ruh) farklılığına dayanır. Nefis-beden 
ikilisi içinde insanın yetkinleşme gücünü içeren kısım ise asıl 
itibariyle nefistir. Dolayısıyla yetkinleşme, ruhun temel işlevi 
olan düşünme (akletme, taakkul, bilme) alanında gerçekleşir. 
Bu bağlamda kitabın temel sorusu, insan nefsinin ne ölçüde 
bilme gücüne sahip olduğudur.

İbn Sînâ insan nefsinin bilme gücünün, bütün varlığı kuşatan 
metafizik bilgiyle kemale erdiğini düşünmüş ve bu sebeple de 
metafiziği felsefî ilimlerin zirvesine yerleştirmiştir. Diğer deyişle 
metafizik bilginin varlığını kabul etmekle kalmayarak bu bilginin 
bir disiplin haline getirilebileceğini de iddia etmiştir. Şu halde 
felsefe tanımındaki “insanın gücünün ölçüsü” metafizik bilgide 
kendisini gösterecektir. Bu açıdan bakıldığında kitabın temel 
sorusu, metafizik bilginin mümkün olup olmadığı ve müm-
künse onun hangi yöntemlerle elde edilebileceğidir. Dolayısıyla 
“insan nefsinin ne ölçüde bilme gücüne sahip olduğu” ifadesi 
ile “metafizik bilginin mümkün olup olmadığı” ifadesi aynı 
sorunun farklı ifadelerinden ibarettir. Bu iki soruya verilecek 
cevap, felsefe tanımındaki “insanın gücü ölçüsünce” ifadesinden 
ne anlamamız gerektiğini ortaya koyar.

Bu amaçla birinci bölümde İbn Sînâ felsefesinde bilginin ne 
olduğu, kaynağı ve hangi yollarla elde edildiği sorularını cevap-
lamaya çalıştım. İkinci bölümde nefsin ne ölçüde bilebileceği 
sorusunu cevaplayabilmek için onun ulaşabileceği yetkinliğin 
sınırının ne olduğu sorusuna cevap aradım. Zira nefsin bilerek 
yetkinleşmesi, yetkinliğin sınırının aynı zamanda bilginin de 
sınırı olmasını gerektirmektedir. Bu araştırma beni, İbn Sînâ’nın, 
burhan yöntemine ilişkin ihtiyatlı bir tavır içinde olduğu sonu-
cuna ulaştırdı. Buradan hareketle İbn Sînâ’nın insanın bilme 
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gücüne ilişkin görüşlerinin burhan yöntemi ve metafiziğin 
kesinlik iddiasıyla çelişip çelişmediği sorusunu sordum ve 
üçüncü bölümde bu sorunun cevabını aradım. Bu sebeple 
üçüncü bölüm esas itibariyle metafizik bilgiye ulaştıran yöntem 
veya yöntemlerin neler olduğu ve bu yöntemlerin metafiziğin 
tümelliğini garanti edip etmediği sorularına cevap teşkil etti.

Gerek bu kitabın yazımını önceleyen uzun süreçte gerekse yazım 
sürecinde özellikle birinci ve ikinci bölümle ilgili zihnimde 
beliren soruları Doç.Dr. Ekrem Demirli ile tartıştım, kendisine 
şükran borçluyum. Metni okuyup değerli katkılarda bulunan 
Yrd.Doç.Dr. M. Cüneyt Kaya’ya çok teşekkür ediyorum. En 
sıkıntılı zamanlarımızda bile çalışmalarımı sabırla karşılayan 
ve mânevî desteğini esirgemeyen eşim Ayşegül’e minnettarım. 
Bana araştırma imkânlarını sağlayan ve bu kitabın basımını 
üstlenen TDV İslâm Araştırmaları Merkezi yetkililerine ve kitabın 
basımında emeği geçen merkez çalışanlarına teşekkür ederim.

Ömer Türker
İstanbul 2010


