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Önsöz

Fârâbî, felsefî düşüncenin evrensel temsilcilerinden biri ve 
İslâm felsefesinin kurucusudur. Sahip olduğu üstün anlayış 
ve kavrayış yeteneğini azim ve çalışma disipliniyle birleşti-
rerek yetkin eserler vermiştir. İslâm dünyasında teorik / fel-
sefî düşünce onun şahsında kendini mükemmel bir biçimde 
gösterme imkânı bulmuştur. O, bilimsel tavır ve fikirleriyle 
yüzyıllardır insanlığı aydınlatmaya ve felsefe öğrencilerine 
yol göstermeye devam etmektedir. Yaşadığı asırdan itibaren 
Doğu ve Batı’da pek çok takipçi bulmuş, yahudi ve hıris-
tiyan skolastiklerini etkilemiştir. Mantık, felsefe ve müzik 
alanlarındaki çalışmaları aradan geçen asırlara rağmen hâlâ 
bilimsel araştırmalara konu olmakta ve çeşitli dillere tercüme 
edilmektedir.

Aristo’yu “ilk muallim” olarak kabul eden geleneğin ken-
disine uygun gördüğü “ikinci muallim” unvanı Fârâbî’nin 
felsefe tarihindeki özel yerine işaret etmektedir. Halis felsefî 
düşüncenin belirgin hale getirilmesi, felsefî terimlerin nihaî 
formuna kavuşturulması ve mantık ilminin bütün kadrosuy-
la felsefe eğitimi müfredatına alınması bağlamında çok yön-
lü, orijinal katkılar sağlamış olan Fârâbî, Ortaçağ felsefesinin 
ana tartışma konusu olan felsefe-din ilişkisi problemini de 
kapsamlı bir biçimde ve derin bir öngörü ile ele almış, etkili 
ve başarılı bir şekilde tartışmıştır.
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Fârâbî’nin felsefî sistemi rengini büyük ölçüde felsefe-din 
ilişkisi probleminden almaktadır. İslâm öncesi dönemlerde 
de tartışılmış olan bu problemi Fârâbî, kendi kültür ortamın-
da, fakat tamamen felsefî bir zeminde ele almış ve ulaşmış ol-
duğu sonuçları bir sistem dahilinde dile getirmiştir. Elinizde-
ki kitabın gayesi bu sistemi Tanrı, evren ve insan kavramları 
etrafında tartışarak anlaşılır bir dille okuyucuya aktarmaktır.

Hayat hikâyeleri önemlidir, bu sebeple olsa gerek, hangi 
alanda olursa olsun, başarılı insanların özgeçmişleri inanıl-
maz etkilere yol açabilmektedir. Bu olgudan hareketle, ki-
tabın birinci bölümünde çok sınırlı tarihî mâlûmatı değer-
lendirerek filozofun hayat hikâyesini vermeye çalıştık; ayrıca 
bu verimli hayata sığdırılan entelektüel çabanın ürünü olan 
eserlerinin bir listesini sunduk. Fârâbî’nin eserlerine yapılan 
atıflarda, Türkçe çevirilere öncelik verilmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde Fârâbî’nin ilimlerin sayımı 
ve bilgi, bilgi-varlık ilişkisi, bilmenin imkânları, kaynakları 
ve mahiyeti gibi epistemolojiye dair görüşleri ana hatlarıyla 
belirtilmiştir. Ayrıca işin doğası gereği çalışmanın her aşa-
masında epistemoloji ve ontolojiye ilişkin açıklamalara yer 
verilmiştir.

Ortaçağ’da Tanrı sorunu temel tartışma alanlarının başında 
gelmekteydi ve bu konu etrafındaki tartışmalar Eflâtun ve 
Aristo’ya kadar geri gitmektedir. Bu iki filozofta genel ola-
rak felsefî teoloji bağlamında ve büyük ölçüde spekülatif 
düzeyde yürütülen tartışma, hıristiyan ve İslâm kültür or-
tamlarında ilâhî vahiyle de bir karşılaştırma ve yüzleşme 
şeklinde gerçekleşmiştir. İslâm dünyasında felsefî Tanrı ta-
savvurunun sınırları Fârâbî tarafından belirlenip gösterilmiş-
tir. Öte yandan filozofun kendi sisteminde Tanrı, epistemo-
lojik ve özellikle ontolojik bakımdan merkezî bir konumda 
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bulunmaktadır. Her hâlükârda bir Ortaçağ filozofunun siste-
mini tahlil etme ve değerlendirme bağlamında Tanrı anlayı-
şı son derece önemlidir. Bu sebeple, çalışmamızda Tanrı’yı, 
Tanrı’nın varlığını, sıfatlarını ve evrenle ilişkisini ele alan ayrı 
bir bölüm bulunmaktadır.

Tanrı’nın evrenle ve dünya ile olan ilişkisi ve genel olarak 
Fârâbî’nin tabiat tasavvuru, deist ve teist tanrı anlayışlarıyla 
da ilişki kurularak bir sonraki kısımda ele alınmaktadır.

Bir siyaset ve ahlâk filozofu olarak Fârâbî’nin felsefî sistemi 
insan ve insanla ilgili meseleler etrafında kurulmaktadır. 
Onun felsefesinde insan, bu konunun tartışıldığı kısımda da 
görüleceği gibi, önce tabiatın parçası olarak ele alınmaktadır. 
Bu bağlamda, tabiatın kademeli varlık düzeni ve bu düzende 
en üstün tabii varlık olarak insanın ortaya çıkışı tasvir edil-
mektedir. Tabiattaki gayeli işleyişin en son noktasında, akıl 
varlığı olarak insan bulunur. Akıl bir üstünlük / şeref vasıta-
sı olarak insanı tabiatın en mükemmel varlığı yaparken ona 
belli sorumluluklar da yüklemektedir. Çalışmanın toplum, 
siyaset ve din konusuna ayrılan kısmında insanın bu yönü 
irdelenecektir. İnsan, sorumluluklarının gereğini toplum 
içerisinde gerçekleştirecek bir doğada yaratılmıştır. Fârâbî, 
bu bakımdan insanı toplumsal-siyasal (medenî) varlık olarak 
değerlendirmektedir. Toplumsal-siyasal hayat insanın sade-
ce bedensel varlığını sürdürmek için değil, yaratılış gayeleri-
ni gerçekleştirmek ve mutlu olmak için de tek uygun ve al-
ternatifsiz zemini oluşturmaktadır. Toplum insan iradesinin 
bir ürünü olup erdemli ve erdemsiz olarak iki ana kategoriye 
ayrılmaktadır. Felsefenin sağladığı entelektüel imkânlarla 
kurulan ve akla uygun olarak düzenlenen erdemli toplum fi-
lozof-peygamber tarafından vahiy ile yönetilmektedir. Böyle-
ce, ilgili bölümde de görüleceği üzere, Fârâbî’nin sisteminde 
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filozof ile peygamber ve din ile felsefe aynı yapı içerisinde 
birbirleriyle irtibatlandırılmaktadır.

Bu çalışmanın Türkçe’deki Fârâbî literatürüne katkı sağla-
yarak özellikle genç okuyucuları filozof hakkında daha ge-
niş araştırmalara yönlendirmesini temenni ediyorum. İslâm 
Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) projelendirdiği Temel 
Kültür Dizisi içinde yayımlanan kitabın telifini tarafıma tevdi 
eden yetkili kurullara, kurumun başkanı Prof. Dr. M. Âkif 
Aydın’ın şahsında teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşar Aydınlı
Emirsultan, 2008


