
ünümüz dünyasının üzerinde önemle durduğu temel kavramlardan
biri olan Toplum bilimleri, tarih, ahlak felsefesi, sanat felsefesi ve si-
yaset felsefesi gibi alanları bize anlatan geniş bir kavramdır. İnsan

ve toplum bilimleriyle felsefe arasındaki ilişkinin ortak noktasını insan dav-
ranışları oluşturmaktadır.

Kültürel değerler olarak Din-Felsefe ilişkisi düşünce tarihinde çok bü-
yük birikimlerin oluşmasına zemin hazırlamış, fikri hareketliliği hızlandır-
mıştır. Toplum bilimleri konusunda İslam Filozoflarının düşüncelerini
aktarmak ve tespit etmek çok önemlidir. Biz, bu konunun açıklığa kavuş-
turulmasını kolaylaştıracağını düşündüğümüz Müslüman filozoflardan Fa-
rabi’yi ve bu kavram çerçevesindeki görüşlerini ele alacağız.

Kültürler arası iletişimin etkinleşmediği ilk yıllarda Müslümanlar ara-
sında fikri açıdan bir birliktelikten ciddi olarak söz edilebiliyordu. Daha
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son ra sı nır lar ge niş le yin ce di ğer top lum la rın kül-
tür de ğer le ri ile kar şı la şıl mış ve bir lik te ya şa mak
zo run da kal dık la rı bu top lum la rın de ğer le rin den
et ki le nil miş tir.

İslam top lu mun da top lum bi lim le ri nin sı nıf -
lan dı rıl ma sı ha re ket le ri do ku zun cu yüz yı lın baş la -
rın da zir ve ye ulaş mış ve ter cü me fa a li yet le ri ni
yü rüt mek üze re Bey tü’l Hik me ku rul muş tur. Da ha
son ra la rı da kül tür ler ara sı ile ti şi mi sağ la ya cak olan
baş ta Yu nan ca dan ol mak üze re Hind çe ve Fars ça -
dan ya pı lan  ter cü me fa a li yet le ri hız la de vam et-
miş tir. Ter cü me fa a li yet le ri ile Grek kül tü rü ve
di ğer ya ban cı kül tür ler le te ma sa ge çen İslam ale -
mi, ken di inanç esas la rı nı sa vu na rak sağ lam lı lı ğı nı
or ta ya koy ma ya ih ti yaç his set miş tir. Bu sa vun ma
ça lış ma la rı res mi ida re ci ler ta ra fın dan da des tek le -
nin ce Ke lam İlmi or ta ya çık mış tır.

İş te tam bu nok ta da İslam fel se fe siy le kar şı laş -
mak ta yız. Öy le ki İslam fel se fe si Yu nan fel se fe siy -
le Av ru pa fel se fe si ara sın da bir köp rü va zi fe si
gör müş tür.

Fel se fe, İslam âle mi ne gi rin ce onun ye ri ne ay -
nı an la ma ge len “hik me t” kav ra mı kul la nıl mış tır.
İslam fi lo zof la rı nın ço ğu 9. as rın so nun dan iti ba -
ren fel se fe ye ri ne hik met ke li me si ni kul lan mış lar -
dır.1

Ter cü me fa a li yet le ri nin bir so nu cu ola rak,
İslam ale mi ka dim Yu nan dü şün ce siy le kar şı laş -
mış tır. Al fred We ber ’e gö re Yu nan fel se fe si nin
mut lak ve tam an la mıy la öz gün lü ğün den söz et mek
güç tür. Do ğu dü şün ce si nin bu fel se fe üze rin de
mut la ka et ki si ol muş tur.2 Öy le ki, do ğu da tah sil
gör me miş fi lo zof la ra Yu nan kül tür çev re le rin de
cid di bir göz le ba kıl maz, hat ta hakîm (bil ge-fi lo -
zof) ka bul edil mez ler di.3

İslam fel se fe si İslam ’ın aklî ve fikrî cep he si ni
tem sil et mek te dir der ken, he men Meş şa iy ye eko-
lü nü gö rü yo ruz. Bu ekol me tot ola rak Aris to’ nun
et ki sin de dir. Yü rü ye rek ders ver me le ri ne nis pet le
Meş şa iy yun de nil miş tir. Bu dü şün ce eko lü Aris to’ -

yu tak lit ye ri ne ken di le ri ne öz gü bir sis tem ku ra rak
din le fel se fe yi uz laş tır ma ya ça lış mış lar ve İslam’ da
dü şün ce nin, man tı ğın, araş tır ma nın bü yük bir de-
ğe ri ol du ğu nu or ta ya ko ya bil miş ler dir.

Mi la di 9. as rın or ta la rın dan iti ba ren ku ru lup
ya yı lan ve İslam ale min de med re se le rin res mi fel-
se fe si ha li ni alan bu dü şün ce akı mı esas me se le ler -
de İslam ’a ta bi olan, fa kat me tot ba kı mın dan
Aris to’ yu ör nek alan, Ef la tun ve Ye ni Ef la tun cu
izah la ra de ğer ve ren fel se fi bir ekol dür.4

Kı sa sü re de ge liş me si ni ta mam la yan bu akım
el-Kin di (ö.873) ta ra fın dan baş la tıl mış ve öğ ren ci -
si Fi lo zof Ah met el-Se rah si (ö.899) ta ra fın dan de -
vam et ti ril miş tir. Fa ra bi (ö.950) ile en ol gun
dö ne mi ni ya şa yan eko lü İbn Mis ke veyh (ö.1030),
İbn Si na (ö.1037), İbn Bac ce (ö.1138) ve İbn Rüşd
(1198) de vam et tir miş ler dir.5

Meş şa i Fi lo zof la rı , “Hik met Bi na sı ” nın bi rin -
ci ve ikin ci kat la rın da ki İlk çağ fi lo zof la rı ve Or ta -
çağ Hı ris ti yan dü şü nür ve mü ter cim le rin den son ra
üçün cü ka tın da gö rü len en ka la ba lık ve önem li bir
top lu luk tur.6

Bu dü şü nür le ri mi zin dü şün ce ta ri hi miz de an-
sik lo pe dik bil gin fi lo zof lar  ola rak anıl dık la rı nı tes-
pit edi yo ruz. Bun lar dan Fa ra bi (870-950) sos yal
bi lim ler le fel se fe ara sın da güç lü ve de rin le me si ne
bir en teg ras yon sağ la mış ve  gü nü müz top lu mu nun
kar ma şık ya pı sı nın fark lı yön le ri nin araş tı rıl ma sı ve
prob lem le ri ne çö züm ler üre til me si yö nüy le fark lı
de ne yim le ri or ta ya koy muş tur. O tek bir di sip lin
pers pek ti fi ne ken di ni hap set me miş, bi la kis gü nü -
müz top lu mu nun ta ri hi, eko no mik, po li tik, sos yal,
etik ve kül tü rel açı lım la rı na  da ışık tu ta bil miş tir. O
dil bil gi si, fel se fe, mu si ki, ma te ma tik, as tro no mi ve
za ma nın di ğer ilim le ri ni oku muş tur. Fel se fi ilim ler -
de ki de rin per for man sın dan do la yı “mu al lim i Sa ni ”
is miy le anıl ma ya baş lan mış tır ki, fel se fe dün ya sın da
bi rin ci mu al lim ola rak Aris to bi lin mek te dir.

Fa ra bi ile ti şim ve et ki le şim açı sın dan ba kıl dı -
ğın da mü zik ten man tı ğa, si ya set ten ah la ka ka dar bir
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çok kıy met li eser ka le me al mış tır. Bun dan do la yı -
dır ki; onun fi kir le ri gü nü mü ze ka dar sü rek li yol bu-
la bil miş tir;  dü şü nür le re ve ida re ci le re reh ber lik
et miş tir.Ha la da Me di ne tü’l-Fa zı la7, Si ya se tü’l-Me -
de ni ye8 ve Tah si lü’s-Sa a de9 ad lı eser le riy le gü nü müz
in sa nı nın de ğer le ri ne ter cü man ol mak ta dır.

Çok de ği şik ko nu lar da bir çok eser bı ra kan10 ve
top lum de ğer le ri açı sın dan fel se fe ile di nin ga ye le -
ri nin ay nı lı ğı üze rin de et ki li bir çı ğır açan Fa ra bi,
bu yö nüy le de ken din den son ra ge len fi lo zof la rı et-
ki le miş tir.

Top lu mun de ğer le ri ne gö nül den bağ lı ve her
hu sus ta ol du ğu gi bi top lu ma yön ver me hu su sun da
da ör nek bir fi lo zof olan Fa ra bi, onur ve ka rak ter
tim sa li ola rak ken di si ne sul tan la rın ba ğış la rı nı ka -
bul et me den, ken di ka zan dık la rıy la bir ömür ge çir-
miş tir. Fert le rin ya şa dık la rı ha ya tı onur la
ge çir me le ri ge rek ti ği ni mev cut top lum de ğer le ri -
nin en önem li le rin den ola rak zik re de rek, bu özel-
lik ler le do na tıl ma yan top lum la rın so nu nun pek iç
açı cı ol ma dı ğı nı zik re der. Bu bağ lam da gö nül zen-
gin li ği ne de çok önem ve rir. O, gö rüş le ri ni ve dü-
şün ce le ri ni ka le me alır ken açık bir ifa de kul la nır.

İhsa u’l-Ulum11 ad lı ese riy le ilim ler sı nıf lan dır -
ma sı nı top lum bi lim le ri ne ışık tu ta cak şekil de de-
ğer len dir miş tir. İlim ler sı nıf la ma sı nı ya par ken
top lum bi lim le ri nin öne mi ne işa ret ede rek gü nü -
müz de ğer len dir me le ri ne de ışık tut muş tur. Yu ka -
rı da is mi ni zik ret ti ği miz ese rin de ken di
dö ne min de ki ilim le rin sı nıf lan dı rıl ma sı nı yap mış
ve her bir il min, te o rik ve pra tik açı dan de ğer le ri -
ni or ta ya koy muş tur. Bu de ğer len dir me le rin de
ilim le ri dört ka te go ri ye ayı rır.

1. Dil il mi ve bö lüm le ri.

2. Man tık il mi ve bö lüm le ri.

3. Öğ ret me ilim le ri (ma te ma tik, sa yı ve mu si ki)

4. Ta bi at il mi, Me ta fi zik ve bö lüm le ri.

5. Me de ni ilim ve bö lüm le ri.

Pra tik bir de ğer len dir me ola rak ni te len di ri len
bu sı nıf la ma nın ya nın da te o rik ola rak isim len di ri -
le bi le cek baş ka bir sı nıf lan dır ma da ya par.12

Me ta fi zik ve Man tık ilim le ri

Ma te ma tik ilim le ri

Ta bi at ilim le ri.

Fa ra bi’ ye gö re ilim ler top lum la çok ya kın dan
il gi li ol du ğu için sı nıf lan dı rıl ma la rın da da, bu de-
ğer len dir me kıs tas la rı nı esas al mış ve on la rı öne
çı kar mış tır.

Top lum bi lim le ri nin fel se fey le ya kın lı ğı, iç
içe lik de re ce sin de ile ri dir. Fel se fe nin top lum bi lim-
le ri ne yan sı yan en açık yö nü ise “Ah lak fel se fe si ” -
dir. Fa ra bi in san lar ara sı iliş ki le rin bir ürü nü ola rak
ah la ki de ğer ler üze rin de ol duk ça du rur. Ah la ki de-
ğer ler ko nu sun da Ef la tun ve Aris to’ dan et ki le nen
Fa ra bi, bu ko nu da on la rı da aş mış tır.13 Ona gö re
İnsan ak lıy la iyi yi ve kö tü yü ayırt ede bi le cek ka rar
ver me ye ti si ne sa hip tir. İste ye rek ya pı lan iyi lik ler -
le mut lu lu ğa eri şi le bi lir. Zor la ve is te me ye rek ya pı-
lan iyi lik ler den mad di ve ma ne vi haz söz ko nu su
de ğil dir. İyi fi il ler de vam lı ol ma lı ve in sa nın ha ya -
tın da alış kan lık ha li ni ka zan ma lı dır.

Top lum bi lim le ri nin en önem li alan la rın dan
olan si ya set ala nın da da Ef la tun ve Aris to’ nun gö-
rüş le rin den et ki len mek le be ra ber, ken di öz gün gö-
rüş le ri ni “Si ya se tü’l-Me de niy ye ” ve “Me di ne tü’l-
Fa zı la” ad lı eser le rin de or ta ya ko yan Fa ra bi er dem -
li si ya se tin er dem li le rin ya şa dı ğı şehir de uy gu la na -
bi le ce ği ni be lir te rek top lum ve bi rey et ki le şi mi ne
dik kat çek miş tir.

Dü şün ce ta ri hi miz de ikin ci mu al lim ola rak da
ün ka za nan ve fel se fe dün ya sı nın en der ye tiş tir di -
ği fi lo zof lar dan olan Fa ra bi, top lum bi lim le ri hak-
kın da çok önem li tes pit ler de bu lu na rak, İslam
fi lo zof la rı nın top lum bi lim le ri ne ne ka dar aşi na ol-
duk la rı nı or ta ya koy muş tur.

Fa ra bi’ nin yu ka rı da zik ret ti ği miz eser le rin de
top lum bi lim için or ta ya koy muş ol du ğu te mel il-
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ke ler den bu gün için de ge çer li ol du ğu nu dü şün dü -
ğü müz il ker den ba zı la rı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

1. Bü tün ilim ler de or ta ya atı lan bi lim sel gö rüş-
ler ve uy gu la ma lar,ni ha yi ola rak in sa nın ve top lu -
mun hu zur ve mut lu lu ğu nun ka zan dı rıl ma sı na
yö ne lik ol ma lı dır.

2. Baş ta hu kuk ve si ya set ol mak üze re bü tün
ilim ler ah lak il mi te me li ne otur ma lı dır. Bu il ke siy -
le Fa ra bi, çok er ken bir dö nem den iti ba ren, bu gün
bil gin le rin önem le vur gu la dık la rı “Bi lim Ah la kı ”
so ru nu na işa ret et miş tir.

3. Hiç bir ilim, di ğer ilm ler den ba ğım sız de ğil -
dir. İlim ler ara sın da her yön den çok çe şıt li iliş ki ler
var dır.

4. Özel lik le top lum ilim le ri, di sip lin ol ma ba-
kı mın dan ko nu la rı, yön tem le ri ve te mel il ke le ri

açı sın dan ev ren sel ise ler de, top lum sal me se le rin
çö zü mün de her top lu mun özel lik le ri ni ve ih ti yaç -
la rı nı göz önün de bu lun dur ma la rı ge re kir. Bu açı-
dan top lum ilim le ri nin  ye re le hi tap et me le ri
za ru re ti var dır.

Bu te mel il ke ler, gü nü müz top lum bi lim ci le -
ri nin de he def le di ği il ke ler dir. Bu ra da son ola rak,
bu il ke ler le  il gi li  önem li bir  hu su sa da işa ret et me -
de ya rar gö rü yo ruz. Bu da, on lar dan Fa ra bi’ nin
ilim le ri  ta ma men top lum sal ola na in dir ge miş ol-
du ğu so nu cu na va rıl ma ma sı dır. Fa ra bi ilim le rin di-
sip lin ola rak ken di le ri için de ge rek li ol du ğu na
ina nır ; ilim le rin  di sip lin ola rak ge liş me le ri, biz zat
ilim ler le sağ la na bi le ce ği ni söy ler. Do la yı sıy la Fa ra -
bi’ ye gö re ilim le rin top lum sal ol ma yö nüy le ilim le-
rin ilim için ol ma yö nü bir bi riy le çe li şen ay rı iki
yön de ğil dir.
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