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ÖZ İslam düşünce tarihi, Hakikate ilişkin yaklaşımlar bağlamında, birçok farklı akımı içinde ba-
rındırır. Bu makalede, Hakikati elde etmenin birçok yolu olduğu ifade edilmektedir. Dinler tarihi 
bunun en iyi örneğidir. Tarihte tüm dini düşünceler, dünyadaki tüm insanlara Hakikate dair gö-
rüşlerini ifade etmeyi hedefler. Doğal olarak, tarihte, dinler dışında, Hakikate dair önemli yakla-
şımları benimseyen birçok yol vardır. Bu çalışmada temelde, İslam medeniyetinde Hakikati ifade 
eden üç yaklaşımın var olduğunu ifade edebiliriz. Onlardan biri, vahiydir. Vahiy, İslam dininde, 
Hakikatin kendisidir. Vahiy olmaksızın herhangi bir Hakikat, İslam düşüncesinde iddia edilemez. 
Diğer yaklaşımlardan ikisi ise medeniyet tarihimizde felsefi düşünce ve mistik boyuttan oluşmak-
tadır.  İslam filozoflarına göre, Hakikat, rasyonel çıkarımla elde edilebilir. Nitekim vahiy ile felse-
fe arasında her hangi bir farklılık ya da çatışma yoktur. Hakikat tektir. Bazı oryantalistlerin İbn 
Rüşd’ün görüşleri hakkında iddia ettikleri gibi, çifte hakikat olamaz. Fârâbî’nin temel felsefi yazı-
larında, rasyonel çıkarımın ya da aklın, kategorik statüsü bağlamında El-Mille’nin (Din ya da dini 
düşüncenin dünya görüşü) üzerinde olduğu görülmektedir. Ona (Fârâbî’ye) göre, felsefe, hakika-
tin kendisidir. El-Mille, bu Hakikati, halka (toplumdaki sıradan insanlara) sembolik örneklerle 
açıklar. Hakikatin mistik boyutuna gelince, bu yaklaşıma göre, Hakikat, Benliği bencil ve diğer 
kötü duygulardan arındırmakla elde edilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Peygamber, filozof, ârif, vahiy, felsefe, rasyonel çıkarım,  
                                  mistik boyut  
 
 
ABSTRACT The History of Islamic thought contains a lot of different movements in the context of 
the approaches on the Reality. In this article, it is expressed that there are a lot of ways to attain 
to Reality. The history of Religions is the best example of this. All religious thoughts in the histo-
ry aim to express their views of Reality to all humans in the World. Naturally, in the history, 
apart from religions, there are a lot of ways appropriating the important approaches on the Reali-
ty. In this study, basically, in Islamic civilization, we can say that there are three approaches ex-
pressing the Reality. One of them is Revelation. The revelation is itself the Reality in Islamic reli-
gion.  Any Reality without revelation can not claim in Islamic thought. The two of other ap-
proaches are the philosophical thought and  mystical dimension in our history of civilization.  
According to Islamic philosophers, the Reality can attain by rationalistic inference. Thus, there is 
no difference or encounter between Revalation and Philosophy. The Reality is one. It can not be 
double Reality, as that some orientalists claim about the thoughts of Ibn Rushd (Averroes). But In 
the basıc philosophical writings of Al-Fârâbî (Alfarabus), ıt is seen that rational inference or the 
Ration is above Al-Milla (the Religion or the worldview of religious thought) in the context of its 
categorical status. According to him, Philosophy is itself the Reality. Al-Milla explains this Reality 
by symbolic examples to people (ordinary humans in society). As for the mystical dimension of 
Reality, according to this approach, the Reality can attain by purification of Ego from selfish sens-
es and the other bad ones. 
 
Keywords: Prophet, philosopher, gnostic, revelation, philosophy, rational inference,  
                    mystical dimension  
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    A. HAKİKAT EKSENİNDE BİLGİNİN DOĞASI VE BİLİMLERİN SINIFLANDIRILMASI 

uşkusuz başlık, hakikatin birçok formunun ya da algılayış tarzının olabileceğini kendi semantiği 

içerisinde ifşa etmekte ve bunun epistemolojik manada üretmenin imkanlarını sorgulamaktadır. 

Hakikat sorgulaması kendi içerisinde bir dünya görüşü ve ekseni bulma noktasında açık bir id-

dia sahibidir. Felsefi sorgulamalarımız, kendi içerisinde her ne tür sorgulama teması ekseninde 

gelişirse gelişsin, ontoloji temelinde kendini inşa eder. Kuşkusuz cümlede geçen ontoloji kavramı çağ-

daş egzistansiyalizm ve fenomenolojinin bağlamında gelişen yeni-ontolojinin anlam içeriğine refe-

ransta bulunmaz; klasik felsefenin zaman zaman Heidegger’in de şikayet ettiği metafiziksel arka plana 

göndermede bulunur.1 Felsefe geleneğimiz de hikmet arayışını, hakikat arayışı zemininde işlemiş ve 

bu gelenek, kendi ontik doğası içerisinde her hangi bir kırılmaya uğramaksızın günümüze kadar da 

varlığını devam ettirerek gelmiştir. Kendi hakikat anlayışımızın metafiziksel ekseninin her hangi bir 

kaymaya uğramaması, inanç dünyamızın kendi rasyonelliğini tutarlı biçimde hala güncelleyebilme-

sinden kaynaklanır. İslam düşüncesi, Batı düşüncesinin aksine son birkaç asrı dışarıda tutacak olursak, 

düşünce bağlamında klasik dönemi yaşamakta ve bu klasik bakış açısı da hala entelektüel paradigma 

olarak, kendi varlığını güçlü biçimde hissettirmektedir. Son birkaç asır ise batının modern meydan 

okumalarına karşı savunma ve refleks geliştirme biçiminde kendini tarih içerisinde konumlandırmak-

tadır.2  

Ontolojinin klasik felsefi söylemde metafiziği ana eksen olarak belirlemesi ve varlık sorununun 

eş değerde bir bilgi sorunu olarak kendini tanımlaması ve inşa etmesi, oldukça dikkatleri çekmelidir. 

Çağdaş batı felsefesinin felsefi düşüncenin disiplinize edilmesinde onu ontoloji, epistemoloji ve teo-

loji bağlamında birbirinden ayrı bağımsız disiplinler olarak temellendirmesi, epistemolojinin hangi 

ontolojik zemin üzerinden hareketle ele alınacağına ya da ele alınması gerektiğine dair güçlü argü-

manları kendi akademik linguistiği içerisinde üretmekte ve taşımaktadır. Analizlerin, anlamak için 

ayırmayı bir yöntem olarak kabul etmesi anlamlı ve yerindedir. Ancak analizler, bütünlüğü kavra-

mada ve sağlamada kurucu etken olarak kendilerini gerçekleştirirlerse manidar katkılar sunabilirler. 

Aksi durumda bütünlüğü bozma hiçbir biçimde akademik bir meşruiyet olarak telakki edilemez ve 

disiplinlerin ayrışması durumunda her bir disiplinin kendi doğası içerisinde öz bir ayrışmayı gerçek-

leştireceği bilinmelidir. Bu sebepledir ki felsefe, ilk ilkelerin ve ilk nedenlerin teorik bilgisi olmuş ve 

tüm disiplinlerin metodik arka planını şekillendirmiş ve yönlendirmiştir. Ne zaman ki felsefe çağdaş 

batı tecrübesinde bu özelliğini kaybetmiş beraberinde ilimler kendi akademik aksiyolojilerini de 

kendi tecrübelerinden hareketle kazanır olmuşlardır. Bu manada insan bilimleri ile doğa bilimleri 

arasında yapılan ayrım felsefenin işlevinin de fonksiyonel manada nerede duracağını oldukça tartış-

malı hale getirmiştir. Zira insan bilgisinin doğa bilimlerinde sağladığı zafer, insan bilimlerinde eş de-

ğer bir konuma sahip olamamıştır. Öyle ki bu konu en temel insan bilimi olarak görülen metafizik 

biliminin doğası bağlamında I. Kant tarafından da dile getirilmekte, diğer bilimlerde görülen ilerle-

meye rağmen, metafizik biliminde böyle bir ilerlemenin neden ve nasıl sağlanamadığı noktasında si-

temlerini ifade etmektedir.3 

Dolayısıyla hakikat sorgulamasının epistemik manada doğa bilimlerine mi yoksa insan bilimlerine 

mi dair bir sorgulama olduğu, çağdaş epistemolojinin arka planında çok rahatlıkla ayrımı yapılan bir du-

                                                           
1 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan H. Ökten, Agora Kitaplığı, İstanbul 2008,  ss. 1-3 
2 George F. Hourani, Reason and Tradition in Islamic Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 1985,  pp. 3-4. 
3 Immanuel Kant, Prolegomena, çev. : I. Kuçuradi, Türk Felsefe Kurumu, Ankara 2002, ss. 3-4. 
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rum olarak kendini gösterir. Ama klasik dili kullanacak olursak, bizim düşünce geleneğimiz kendi 

içerisinde disipliner bazda belki Gazâli dışında net bir ayrım içerisinde olmamış; Gazâlî’nin akli 

ilimler ve dini ilimler tasnifi de kesinlikle batı tarzı bir bilimler ayrışmasını ihtiva etmeyen bir pa-

radigmaya ve nosyona sahip olmuştur. Bu tasnif doğası gereği, bilimler arasındaki yöntemsel farklı-

laşmanın içerisinde olmuş ve dini ilimler ile akli ilimlerin metotlarının farklı ve bu ilimlerin 

aksiyolojik olarak değer dünyasında nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir saptamaya dönük mantali-

teyi barındırır.4 İlimler arasında asıl ayrışmanın, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye şeklinde fıkıh terminolo-

jisinin dili ile izaha çalışan Gazâlî, inancın zorunlu bilgi olduğunu ortaya koyduktan hemen sonra 

uygulamanın (amelin) asıl arzulanan bilgi olduğunu net biçimde ortaya kor.5 Böylelikle Gazâlî’nin 

dünyasında inanç (itikat) ve o inancın pratiğe yansıması ilimden beklenen fayda ve değer olarak 

kendini gerçekleştirirken, gerçekliği ya da hakikati böyle bir metafiziksel konsept bağlamında an-

lamaya ve anlamlandırmaya çalışır.6 

    B. HAKİKATİN SOSYO-POLİTİĞİ  

Gazâlî, hangi bilginin zorunlu bilgi olduğunu sorgularken, döneminin bilgi algısı ve ekolleri bağlamında 

oldukça isabetli yaklaşımlar sergiler;  döneminin sosyolojik gerçekliği ve bu sosyolojik gerçekliğin epis-

temolojiye olan izdüşümlerini tam çıplaklığıyla ve nesnelliği ile ortaya koyar; kendi kanaatini bu bağ-

lamdan hareketle üretmeye ve inşa etmeye çalışır. Dönemin sosyal bilimleri, din paradigması etrafında 

şekillendiği için kelamcılardan, fukahaya, tefsir ve hadis bilginlerinden tasavvuf bilginlerine kadar her 

ekol kendi ilgili alanını epistemolojik açıdan olmazsa olmaz kabul etmiş ve gerek bilgi tanımlamasını ve 

gerekse bu bilgiye dair metodolojiyi bu bağlamdan hareketle üretme yoluna girmiştir.7 Gerek İslam dü-

şünce tarihinde, gerek klasik Yunan ve batı tecrübesi ve gerekse Uzak Doğu kültürlerinde dünya görüşü 

ve hakikat telakkileri doğrudan ve oldukça bu medeniyetlerin bilgi tanımlamaları ile yakından alakalı-

dır. İslam düşüncesi özelinde Gazâlî, hakikat iddiacılarını ve arayıcılarını dört sınıfla sınırlandırır ki bu 

ekoller kelamcılar, batınîler, felsefeciler ve sûfiler olarak sıralanır.8 Gazâlî bu ekollerden neden tasavvuf 

yolunu tercih ettiğini de ortaya koyarken,9 gerek kendi epistemolojisi ve gerekse bu epistemolojinin 

aksiyolojik standartlarının neler olduğunu da bu bağlamdan hareketle anlama imkanına kavuşmuş olu-

yoruz.  

Her hakikat, iddiacısının kendi sosyolojisini yaratmasıyla ortaya koyduğu ya da ürettiği sosyal 

katmanın ya da grubun kendisiyle övünür olmasına atıfta bulunan Gazâlî ile10 hakikatin sosyo-

politik zeminde nasıl bir aidiyet ve kimlik duygusu yarattığını da açık biçimde görmüş olmaktayız. 

Toplumun bir araya gelmesinin öylece rastlantısal bireylerin fikirlerinin toplamından ibaret olma-

dığı, toplumun toplumsal şuur noktasında her bir bireyini ürettiği üst bir dünya görüşü ya da vülga-

rize edilmiş üst bir politik ideolojinin ekseninde ya da çatısı altında varlığını gerçekleştirdiğini an-

lamış olmaktayız. Bu manada toplumda aidiyet oluşturmuş ideolojilerin ya da dünya görüşlerinin 

                                                           
4 Ebu Hâmid el-Gazâlî, İhyau Ulûmi’d-Dîn, çev.: A. Serdaroğlu, Bedir Yay., İstanbul 1974, c. 1,  ss. 48-49. 
5 Ebu Hâmid el-Gazâlî, a.g.e, c. 1, s. 44. 
6 Ebu Hâmid el-Gazâlî, a.g.e, c. 1, ss. 43-44. 
7 Ebu Hâmid el-Gazâlî, a.g.e, c. 1, s. 43.  
8 Ebu Hâmid el-Gazâlî, el-Munkızu mine’d-Dalâl (Delaletten Hidayete), çev.: Y. Pakiş, Umran Yay., İstanbul 1996, s. 34. 
9 Ebu Hâmid el-Gazâlî, a.g.e., s. 20.    
10 Ebu Hâmid el-Gazâlî, el-Munkızu mine’d-Dalâl, s. 21; Mü’minûn, 23/53. 
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toplumu üreten her bir insan tekinin bireysel varoluşundan daha fazlasını temsil ettiği de ortaya 

çıkmış olmaktadır.11  

Klasik literatürümüzde gördüğümüz genel halk topluluğu/avam ile seçkinler/havas arasında ifade 

edilen ayrım, hakikatin ifade formlarının farklı ve birbiriyle neredeyse geçişken olmayacak şekilde ay-

rışmış olduğunu göstermektedir. Hakikatin ifade formlarının yaratmış olduğu linguistik durum ya da üs-

lup kendi bilgi cemiyetini üreterek bir tür sosyolojik katman meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Doğal 

olarak bu tarz bir sosyolojik katmanın hem epistemolojiye ve hem de toplumun sosyo-politiğine katkı 

sunacağı aşikardır.  Sosyolojik platformda yaşanan bu tarz bir farklılaşmanın hakikatin kavranması, ya-

şanması ve yaşatılmasında zenginliğe dönüştürülebilmesi, kurulan toplumsal ağın sosyo-politik gücüyle 

doğrudan alakalı olduğunun bilinmesinde yarar vardır. 

1. HAKİKATİN ETİMOLOJİSİ VE EPİSTEMOLOJİSİ 

Hakikat/ ا������  , Arapça bir ifade olup “gerçeklik” manasına gelir. Bilgiden amaç da -ki felsefenin 

klasik tarifinde de bu anlam saklıdır- eşyanın söz konusu bu hakikatini beşer olan insanın epistemik 

yetkinlikleri el verdiğince elde edebilmek amaçlanır.12 Hakikat kavramı, Arap edebiyatında mecaz 

kavramının karşıtı olarak, kullanılan kelimenin sahip olduğu ve her hangi bir anlama taşınmaksızın 

doğrudan kullanıldığı anlama referansta bulunan edebi bir terimdir.13 Konumuz bağlamında  

hakikat, teknik bir terim olarak, nesnenin dışsal gerçekliğine atıfta bulunduğu gibi,14 bir şeyi  

o şey yapan, örneğin insanın düşünen canlı olması gibi, mantıksal tanımına atıfta bulunan bir refe-

ransa karşılık gelecek şekilde de kullanılır.15 Bu manada farklı disiplinlerin bilgi tarifleri, aslında 

hakikati anlama biçimleri olarak karşımıza çıkacağı, tanımın bizzat kendisinden açık biçimde anla-

şılmaktadır. İnsanı felsefeciler düşünen canlı olarak tarif ederken,16 ekonomistler emeğin varlığı,17 

psikologlar arzular ve öfkelerin kaynağı id ile açıklama yolunu tutarlarken,18 beri taraftan siyaset 

bilimciler toplumsal canlı ifadesi ile19 insan tabiatının hakikatine dair bir saptama içinde kendilerini 

bulurlar.  

Hakikat kelimesinin klasik Yunanca’da karşılığı a̓λἠθεια/alêtheia, kelime anlamı olarak “meydana 
çıkma”, “açığa çıkma”, “gizinden çıkma” ve “görünüverme” manalarına gelir.20 Klasik Yunan düşünce-

sinde hakikat kavramının epistemolojik olarak öne çıkışı, zan ve sanı manasına gelen “doksa” ile kesin 

bilgi manasına gelen “episteme” arasında yaşanan keskin ve gerilimli ayrışmanın neticesinde ortaya çık-

mış bilgisel sürece tanıklık eder.21 İnsan bilen varlıksa, bildiğinin kesin mi yoksa sahte ya da bir yanılsa-

ma mı olduğu kuşku götürmeyecek bir kesinlik olduğu ve hakikat araştırmasının yine bu manada bir 

epistemolojik kesinlik soruşturması olduğu, kendini açık biçimde ifade eder. Hakikat kavramını temsil 

eden alêtheia terimine ilişkin gerek Heidegger’in ve gerekse Gadamer’in yaklaşımları da kelimenin eti-

                                                           
11 Jürgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, çev.: M. Tüzel, Kabalcı Yay., İstanbul 2011, ss. 19-20 
12 İbn Sînâ, Risaleler, çev. A. Açıkgenç, M.H. Kırbaşoğlu, Kitâbiyat Yay., Ankara 2004, s. 93. 
13 Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Kitâbu’t-Ta’rîfât, Es’ad Efendi Matbaası, Kostantiniyye, 1300h, s. 61. 
14 el-Cürcânî, Kitâbu’t-Ta’rîfât, s. 62. 
15 el-Cürcânî, a.g.e., s. 62.  
16 İbn Sînâ, Risaleler , s. 116.   
17  Leslie Stevenson, Yedi İnsan Doğası Kuramı, çev.: Necla Arat vd., Say Yay., İstanbul 2005,  ss. 71-75. 
18 Leslie Stevenson, Yedi İnsan Doğası Kuramı, ss. 89-94. 
19 İbn Haldun, Mukaddime, düz.: Ebu Suheyb el-Keremî, Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, Ürdün-es-Suudiye, tsz, s. 27.  
20 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev.: H. Hünler, Paradigma Yay., İstanbul 2004, s. 32. 
21 Francis E. Peters, a.g.e., s. 33.  
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molojik yapısının imkan verdiği ölçüde felsefi hermönitik nosyon yüklenmeye çalışılmakta22 ve kavra-

mın içeriği Platoncu felsefi üslubun diyalektik zemininde işlenmeye çalışılmaktadır. Buna göre hakikat 

bir soruya verilmiş yanıttır. Her yanıt ya da her soru bizi önyargılarımızdan uzaklaştıran şeydir. 

Gadamer’e göre önyargılarımızdan arınmamız bizim soruyu sormamıza cesaret etmemizle yakından ilin-

tilidir.23 Platoncu felsefi metin yazımındaki diyalogcu tekniği, hakikatin anlaşılması ve işlenmesinde 

önemli bir zemin olduğuna dikkat çeken Gadamer, hakikatin son tahlilde dilin içinde saklı olduğuna 

temas eder.24 Hakikati dilde, dili de bireylerin oluşturduğu diyaloğun içine yerleştiren Gadamer, hakika-

tin dili ve haliyle diyaloğu kapsayan ve kucaklayan ama kendisine nihai manada ve kamilen elde edile-

meyen bir olgu gözüyle bakar. Bireyler arasındaki diyalog, ortak anlaşma dilini geliştirirken, hakikat de-

diğimiz şey de Gadamer’e göre kendi zamansallığını ve tarihiliğini oluşturarak hiçbir birey tarafından 

kuşatılamayacak bir içerikle karşımıza çıkar.25 Bu manada hakikat, ortak dilin ekseni iken, kendisine 

ulaşılabiliyor; ama bu tam manasıyla gerçekleşemiyor. 

Hakikatin bilgisine ya da epistemolojisine dair Gadamerci çabanın kuşkusuz anlamlı ve bir o kadar 

da beraberinde bir takım sorunları ya da sorunsal durumları ürettiğini söylemek mümkündür. Hakikatin 

bilgisinin doğrudan kesin bilgi manasına tekabül eden bir içeriğe sahip olduğunu ve böylesi bir durumun 

hakikatin şartları ile kesin bilginin şartlarıyla örüldüğünü söylemek26 genelde düşünce tarihinde yad-

sınmayan ya da yadsınamayacak bir kabul olarak öne çıkmaktadır. Gadamer’de dile getirilen hakikatin 

kamilen elde edilememesi, kesin bilginin de kamilen elde edilememesine bağlamak her halde yanlış ol-

maz. Hakikati, kesinlik kavramı ile bir anlamda düşünmeye başladığımız andan itibaren, kesinliğin kim 

tarafından, nasıl ve ne kadar kuşatıldığı sorunu bizi doğrudan karşılamakta, epistemoloji tarihinde ol-

dukça güçlü bir biçimde kendini hissettiren rölativizmin aslında hakikate dair bir rölativizm olarak ken-

dini ortaya koyduğunu da görmüş oluyoruz. İslam meşşai geleneğinde eşyanın hakikatinin nihai anlam-

da bilinemeyeceği, hakikate dair elde edilen kısmi bilginin de, bilen fertler arasında farklılaşarak bir tür 

rölativizmin yaşanabileceği öne sürülmektedir.27 

2. HAKİKATE ERİŞİM MODELLERİ 

2.1. Hakikatin Buyurgan/Öğütleyen/Tebliğci Modeli: Peygamberler ve Vahyin Epistemolojik Lingusitiği 

Vahiy, kuşkusuz Yüce Yaratıcı’nın evrene sözlü müdahalesidir ve vahiy, kuşkusuz özgür varlık olan Yü-

ce Allah’ın ifade hürriyetini temsil eder. Kimi düşünürlere göre özellikle deistik yaklaşımlarda öne çıktı-

ğı gibi, Tanrı’nın evrene müdahalesinin söz konusu ol(a)mayacağı şeklindeki yaklaşımlar, Tanrı kav-

ramının içeriğiyle hem uyumsuzluk arz eder ve hem de temelden yoksundur. Nedeni ise, çok açık-

tır. Çünkü, her akıl sahibi varlığın ifade hürriyetinden ya da ifade beyanından bahsedilebiliyorsa, 

bu hak insan için hukuki bir haktır ama Tanrı için sadece hukuki bir hak değil; Onun için aynı za-

manda etik bir haktır da. Çünkü, Tanrı, varlık ve hakikat adına yapılan bunca söylemin içerisinde 

durumun kendi açısından ne olduğunu ifade etmesi, inanan bir insanın Yüce Yaratıcı’dan en büyük 

                                                           
22 Hans- Georg Gadamer, “Hakikat nedir?”,  Felsefi Fragmanlar, der.  ve çev.: M. Beyaztaş, Efkar Yay., İstanbul 2004, s. 14. 
23 Hans- Georg Gadamer, a.g.e.,  Felsefi Fragmanlar, s. 20. 
24 Hans- Georg Gadamer, a.g.e.,  Felsefi Fragmanlar, s. 25-26. 
25 Hans- Georg Gadamer, a.g.e.,  Felsefi Fragmanlar, s. 26.  
26 Hans- Georg Gadamer, “Hakikat nedir?”,  Felsefi Fragmanlar, s. 16; Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s. 33. 
27  Ebu Nasr el-Fârâbî, et-Ta’likât, Haydarabad 1346h, ss. 4-5; Eş-Şeyhu’r-Reîs İbn Sînâ, Ta’likât, takd.: A. Bedevi, 1972, s. 34; Fahruddin er-Râzî, el-
Mebâhisu’l-Meşrıkıyye, tahk.: M. Mutasım Billah el-Bağdâdî, Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1990, c. 1, ss. 499-500. 
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beklentisidir. Tanrı olmak, en iyi olmaksa, gerek varlık hakkındaki söyleminde ve gerekse hakikat 

hakkındaki söyleminin de böyle olması, zorunlu olarak beklenilir. Yani Tanrı’nın varlık ve hakikat 

üzerine söyleminin en iyi olması, Tanrı kavramının içeriğiyle tam uyumludur. Tanrı’nın bilgisi me-

selesi, felsefe tarihinde ve hususen İslam felsefesi literatüründe  bir taraftan, daha çok ve daha te-

melde evrenin kozmolojik gövdesinin teolojik izahının ne olduğu ya da ne olması gerektiği üzerinde 

yoğunlaşırken; beri taraftan insan yaşamında insanın özgürlüğü sorunu ile alakalı aksiyolojik bir so-

run bağlamında mesele irdelenir olmuştur. Tanrı bilgisinin, hakikat söyleminde insan bilgisine ne 

katacağı ya da ne katması gerektiği üzerinde yeterince ve belki de kimi bağlamlarda hiç durulma-

mış,  Tanrı bilgisiyle yaşanacak ya da yaşanması gereken canlı diyalektik süreç, ibadetin avamca ya-

pılan formel kalıbına sıkıştırılmıştır. 

Hakikati, çok daha genel manada ‘hidayet bulma’ ve ‘yol göstericilik’ içerisinde değerlendirerek me-

seleye eskatolojik bir finalite koyan Kur’an, çok açık biçimde ve günümüzün sığ ve ötekileştirici tüm 

epistemolojilerine oldukça karşıt bir hakikat söylemi ile karşımıza çıkar. Hakikatin dili, vahyin kendi üs-

lubu içerisinde vahy edenin doğası gereği mutlakçıdır. Yani, bizatihi hakikatin kendisi olduğu ve onun 

yegane sahibinin de yine kendisi olduğunu beyan vardır. Böyle olması dolayısıyla vahyin hakikat beyanı 

tanrısal öznelliği içerisinde mutlakçı bir vizyon ile karşımıza çıkar. Vahyi hakikatin mutlakçılığı berabe-

rinde, bu hakikatin birey olarak insan tarafından kendi epistemik yetkinlikleri ile elde edilemeyeceğini 

de zımnen ya da açıkça ortaya koymuş olmaktadır. Nitekim vahyin kendi önermelerinin insanın 

epistemik yetkinlikleri ile kazandığı bilgi çıktıları ile birebir uyuşmamasının açık göstergesi, vahye mu-

hatap olmadan kendi bilgisel kazanımları ile ortaya çıkmış oldukça kaliteli eserler arasında yapılacak kı-

sa bir mukayese bu durumu belgelemeye kafi gelecektir. Aristo’nun Metafizik adlı eserinin teolojiye dair 

beyanı ile Kur’ân’ın ilgili konuya dair açıklamaları karşılaştırıldığın da ortak noktalar kadar farklı nokta-

ların da ne kadar fazla olduğu kendini Tanrı’nın doğası, nitelikleri ve fiilleri bağlamında açık biçimde 

göstermektedir. Dolayısıyla vahyin epistemik değeri, insan için bir ihtiyaçtan öte, bilgi kuramsal bir zo-

runluluk olarak kendini dikte eder.  

Mutlakçı bir doğaya sahip olan vahyî hakikatin göreceli olmadığı kadar, değişmez bir tabiata sahip 

olduğu da ayrı bir karakter olarak karşımıza çıkar. Vahyî hakikatin değişmezliğini, tarih içerisinde, insan 

bilgisinden ayrı olarak birikimsel olarak kendini tamamlamadığı gibi, ilk hali ile son hali arasında ne içe-

rik ve ne de ideal olarak her hangi bir farkın olmayışı ile açıklamak mümkündür. Nitekim vahyin in-
zal/aşağı indirmek terimi ile kendini ifade etmesi, mutlakçılığı kadar, değişmezliğini ve pek tabii hiye-

rarşik üstünlüğünü göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. İnsan bilgisinin tarih ya da zaman 

içerisinde kendini revize etmesi, tamamlaması ve bazen de tüm kazanımlarını bir tarafa bırakarak, yeni-

den işe başlarcasına, tüm insanlık birikimini kendi zaviyesinden ele alması, insani hakikatin, vahyi haki-

kat karşısında ontik ve ontolojik doğasının farklılığını göstermesi bağlamında manidardır. Vahyî haki-

kat, son tahlilde Tanrı’nın bilgisi ise, ki öyle, o zaman, Tanrı’nın bilgisinin tümelliği ve her şeyi tümel 

olarak bilmesi, ancak evrenin kendi bilgisine göre, çokluğa ve farklılaşmaya uğramaksızın birlik üzere 

gerçekleştiğini bu tümel bilgi kendi ontik doğasına göre kendini gösterebilmektedir.28 Özellikle İbn 

Sînâ’nın bi-vahdâniyeti’n-nizâmi’l-ma’kûli leh/Tanrı’nın kendisince akledilen düzenin birliğine dair ifa-

desi evrenin kendi içindeki çokluğun ve farklılığın aslında düzenin kendi ontik birliği içerisinde bir dü-

zene kavuştuğunu ve bunun da alemin hakikatini ve dolayısıyla Tanrı’nın bilgisinin hakikatine bağla-

                                                           
28 İbn Sînâ, Ta’likât, s. 14. 
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nılması, Tanrı’nın bilgisi, evrenin düzeni ve birliği ile hakikati arasında kurulan epistemik bağın mahi-

yetini anlamamız bakımından dikkate şayandır. 

Vahyî hakikatin, dilsel bir form içerisinde kendi mutlakçı doğasını her hangi bir ontolojik ya da 

epistemolojik bir sınırlama içerisine girmeden ifade etmesi, normalde beklenemez. Yani, vahiy, muradı-

nı bir takım sınırlamalar içerisinde ifşa etmekte ve varlığını bu düzlemde gerçekleştirmektedir. Nitekim 

Kur’an-ı Kerîm’de bizzat Yüce Allah, Kur’ân’ın anlaşılması için kolaylaştırılmasından bahseder. Buna 

göre, “Andolsun ki, Biz Kur’ân’ı, düşünülmesi için kolaylaştırdık. O halde bir düşünen yok mu? ( 	�� و

��	 �-buyrulur.29 Kur’an’ın ve vahyi hakikatin kolaylaştırılması muhatabının anla”(�ّ���� ا���آن ����� ��� 

yacağı seviyeyi esas almasıyla mümkündür. Kişilerin anlayış seviyelerinin farklı olacağı dikkate alındı-

ğında her bilgi manzumesinin herkese doğrudan aynı enstrüman ve içerikle anlatılmasını beklememiz 

mümkün değildir. Nitekim bir başka ayette “ And olsun biz bu Kur’ân’da insanlara her türden örnekler 

verdik ki düşünüp öğüt alsınlar.ون����� ����� �� �� �-buyrulur.30 Bu ayette, an ”و��	 %�$#� ��#�س �! ھَ�ا ا���آن 

lamanın daha rahat ve iletişimin daha sağlıklı gelişebilmesi için örneklemelerin vahyî hakikatin vazge-

çilmez bir enstrümanı olduğunu açıklamaktadır. Bu sayede ilahî kelamın anlatım zenginliği ve üstünlü-

ğü mükemmeliğe ermiş olmaktadır.31 Mutezili düşünceye referansla Râzî, bu ayette ilahi fiillerin sebep-

siz ve mesnetsiz yere değil, belli bir amaca ve hedefe uygun olarak gerçekleştiğini söyleyerek, Allah’ın 

fillerinin ve hükümlerinin bir sebebe bağlı olduğuna göndermede bulunur.32 Vahyin anlaşılması ve buna 

dönük vahyi hakikatin kavranması insanın bilgi mekanizmalarının devreye sokulmasıyla gerçekleşme-

si,33 hem vahyin ve hem de Tanrı’nın doğasına dair temel karakteristik bir özelliğin mahiyetine dair ol-

dukça önemli bir yapıya referans yapılmış olunmaktadır. O da, meşşâî paradigmada çokça kendini göste-

ren Tanrı’nın nihâî doğasının akletme üzerine olduğuna dair yapılan güçlü çıkarımlar oluşturmaktadır. 

Ancak Tanrı’nın akletmesinin, beşeri düşünce düzeyler ile kesinlikle mukayese edilemeyeceğini, tabia-

tının ontolojik modunun farklı oluşu, hiçbir şeye benzemezliğin de olduğu gibi, akletme biçiminin de 

keza tabii moduna uygun olarak benzersizliği ön plana çıkmaktadır. Tanrı’nın akletmesi her hangi bir 

sürece konu olarak çıkarımsal değil, doğrudan, değişmez ve her hangi bir vehim bulaşmaksızın tümel 

biçimde gerçekleştiği açık biçimde ortaya konmaktadır.34 Nitekim insan aklı, taakkul ve tasavvur yani 

belli bir akletme sürecine ve çıkarımına dayanarak ve bir takım vehmi unsurlarla beraber bir düşünce 

ameliyesi içerisinde olmaktadır.35 Nitekim akletme ve düşünme süreci, kendi ontik doğası gereği, aşamalı 

gelişir ve bir aşamada bilinmeyen diğer bir aşamada bilinecek şekilde kendini tamamlayarak ve yenile-

yerek sonuca ulaşmaya gayret eder. Tanrı’nın bilgisi ise bundan uzak ve aridir. O’nun bilgisi, eşyaya bağ-

lı olarak değil, bizatihi eşyanın ontolojik gerekçesi olarak eşyadan önce olduğu için eşyanın değişmesiyle 

de değişecek bir durum, Tanrı’nın bilgisine ve vahyi hakikate ilişemez.36 Tanrı’nın eyleminin O’nun bil-

gisinin bir yansıması olacağı mantıksal olarak akla gelen ilk şey ise, evrende görülen olayların ontolojik 

dilini tercüme etmek, Tanrı’nın bilgisinin ve dolayısıyla vahyi hakikatinin de mahiyetine dönük en saf 

ve yalın bir yöntem olacağı ön plana çıkmaktadır.  

                                                           
29 Kamer, 54/32. 
30 Zümer, 39/27. 
31 Fahruddin er-Râzî, Tefsir-i Kebîr-Mefâtîhu’l-Gayb- çev.: S. Yıldırım vd., Akçağ Yay., Ankara 1995,  c. 19, s. 183. 
32 Fahruddin er-Râzî, a.g.e., c. 19, s. 183. 
33 Benedictus Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, çev.: C. B. Akal, R. Ergün, Dost Kitabevi Yay., Ankara 2010, s. 83.  
34 İbn Sînâ, Ta’likât, s. 14.  
35 İbn Sînâ, Ta’likât, s. 14.  
36 İbn Sînâ, Ta’likât, ss. 14-15. 
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Vahyi hakikatin kendini ayetler yani işaretler üzerinde inşa ediyor olması, hakikatinin doğasına 

dair oldukça manidar ve semantik açıdan da oldukça analize ihtiyaç duyduğu kadar, konumuz bağ-

lamında hermenötik bir yönelimin gerekliliği de bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. Nitekim bir 

Kur’ân ayetinde 	��& أَ�* (�َ) �� &!ء ,$�$ -.� ��2) ����1 ��� أَ�* ا��0 أَو�َْ �� آ��6#� �! ا�5َْ�ق و�! أ��3�َ���#7, Biz 

onlara, ufuklarda ve kendi canlarında ayetlerimizi göstereceğiz ki, o (Kur’ân)’ın gerçek olduğu, on-

lara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye tanık olması yetmez mi?! buyrulur.37 Kendi hakikatini belli 

işaretlere referans eden Kur’an, bu işaretleri insanın hem iç ontolojisinin ve hem de dış ontolojisi-

nin bağlamında ele alır. Vahyi hakikatin delili olacak ayetlerin aynı metafiziksel gereceğe eklemle-

nerek kevnî ayetler olarak karşımıza çıkması, vahyî hakikatin hakikat olduğu kadar, evrende var 

olan düzenin belli bir uyum, finalite ve teleoloji ile karşımıza çıktığına da göndermede bulunur. Ev-

renin kendi uyumu, ilgili ayette söz konusu edildiği gibi kitabî vahyin evrenle uyumu ve çok daha 

temelde Kur’ân’ın da kendi iç uyumunun38 epistemik çıktısı, bize tanrısal vahyin düzenli, uyumlu, 

kendi doğasında çelişkiyi ve tezadı barındırmayacak hakiki bir öze sahip olduğunu ve bu özün de 

son tahlilde akıl ile kavranılarak kişi de onto-psikolojik bir huşu ve derin saygı ve teslimiyet yarat-

tığını bize göstermektedir.39  

2.2. Hakikatin Rasyonel Modeli: Filozoflar, Aklın Epistemolojik Yetkinliği ve Önceliği 

Hakikatin rasyonel olması onun doğrudan akli bir formülasyonla izahını ve aklın temel enstrüman-

ları kullanılarak ifade edilebilmesini temele alır. İslam düşüncesinde aklın en açık işletilme biçimle-

rinden biri, belki de temeli, ahlaki eylemlerin aksiyolojik değerlerinin nesnel bir içeriğinden söz 

edilip edilemeyeceği ya da eylemlerin Tanrısal iradenin ilahi öznelliği etrafında mı değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği sorunu bağlamında gelişmiştir. Hatırlanacağı üzere bu problem, İslam itikat 

haritasını temelden etkilemiş ve alabildiğine farklı ve zaman zamanda aşırı bir takım ithamların gö-

rüşler arasında karşılıklı olarak yapılabilmesine imkan tanımıştır. Sırasıyla bu üç ana akım ve sorun 

karşısında aldıkları epistemik duruş şu şekilde olmuştur. a. Değerlerin objektif/nesnel varlığı vardır. 

Bu değerler, bağımsız insan aklıyla ya da Kur’an ve Hadis yoluyla ve bazen de her ikisi (yani akıl ve 

nas yoluyla) bilinebilir. Bu görüş Mutezili kelamcılarına aittir.40 b. İkinci yaklaşım Eş’ari 

kelmacılarına aittir. Buna göre değerler, Allah’ın buyruklarına tabidir. Bu değerler, akıl nassa destek 

olacak şekilde kullanılsa da, sadece nas yoluyla bilinebilirler.  Bu, kelamcıların çoğunluğunun kabul 

ettiği bir görüştür ve bu konuda İslam hukukçuları da aynı kanaati paylaşır.41 c. Üçüncü yaklaşımı 

ise filozoflar savunur. Onlara göre değerler nesneldir ve filozoflar dahil olmak üzere hikmet sahibi 

insanların bağımsız aklıyla bu değerler tamamen bilinebilir.42 Burada dikkat edilecek olursa, vahyin 

bu değerlerin bilinmesinde gerekli ve yeterli oluşuna dair her hangi bir açıklama filozoflar tarafın-

dan ifade edilmemektedir. Aklın yeterliliği filozoflar açısından oldukça merkezi öneme sahip ve bu 

net biçimde savunulmaktadır.  

Görüldüğü üzere insan aklının değer yargılarında öne çıkması iki akımın, mutezile ve filozofla-

rın öncülüğünde geliştiği ama Eşariler’in nassa dayalı düşünce ekseni kutsal metnin akıl karşısında 

                                                           
37 Fussilet, 41/53. 
38 Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşeri el-Harezmi, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl ve Vücûhi’t-Te’vîl, tash.: Abdurezzâk el-Mehdî, 
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabi, Beyrut-Lübnan 2003, c. 3-4,  s. 1051. 
39 Fahruddin er-Râzî, Tefsir-i Kebîr-Mefâtîhu’l-Gayb- c. 19, s. 179. 
40 George F. Hourani, Reason and Tradition in Islamic Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 1985, p. 2 
41 George F. Hourani, a.g.e.,, p. 2. 
42 George F. Hourani, a.g.e., p. 2.  
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merkezi önemine dikkat çekmesi bakımından manidardır. Bu bağlamda Maturidi’nin duruşu ise  

filozoflardan daha çok, Eşariliğe daha yakın durmakta ve belki de bazı açılardan aynileşme  

özelliği göstermektedir. Bilgimizin sınırlılığı açısından bize adaletsiz gibi görünen ilahi fiillerin ger-

çekte adalet; sefeh gibi görünen eylemlerin ise gerçekte bir hikmete binaen yapıldığına dair 

Mâturîdî açısından getirilen izah, insan bilgisinin ve dolayısıyla aklının değer yargılarında nasıl bir 

kısırlık içerisinde olabileceğini ve verdiği hükümlerde insan aklının temkinli olması gerektiğini 

öğütler.43 

İslam felsefesinde Allah’ın diğer sıfatlarından ziyade bilgi sıfatının öne çıkması ve bu bilginin 

de akıl temelli olması; O’nun hem akl, hem âkıl ve hem de makul olması,44 insandaki (müstefâd) akıl 

ile faal aklın ittisal ederek ilahi bilgiyi elde etmesi ve bununla gerçek bilgiye ve mutluluğa ulaşması 

İslam felsefesinin paradigmatik özünü oluşturur. Bilgiye yani hakikate giden yolun akıl ve bu aklın-

da filozoflar nezdinde kullanımı kesin bilgiyi vermekte ve bu bilgi de burhânî yani kesin kanıta sa-

hip bilgi olarak kabul edilmektedir. İnsanı düşünen canlı olma ekseninde anlayan İslam felsefesi, in-

sanın özüne dair çıkarsamalarını da rasyonelite üzerinde temellendirirken, kuşkusuz kendisine da-

yanak olarak esas aldığı insani öz akıldır. Aklın da ontolojik özünün sudur nazariyesi gereği Tanrısal 

alemden geliyor olması, aklın gerek tabiatının ve gerekse işlevlerinin doğal işleyişine ve sonuçlarına 

ayrı bir metafiziksel değer ve kutsallık yüklenmesine de yol açmıştır. Faal Akılla yapılan ittisal ve 

kesin bilgiye giden yolun rasyonel süreçleri, tipik bir otomasyonu andıran yapı da kendini gösterir 

ve elde edilen akli çıkarımların kesinliği hakkında her hangi bir şüphe de beklenilmez. Böylesi bir 

yapı, hakikati, tanrısallaştırdığı kadar akıl üzerinden de bir o kadar insanileştirmektedir. Bunun 

içindir ki filozof, peygamberin elde ettiği tüm verileri rasyonel yapıda ve burhani içeriklerle derin-

leştirerek aktarmaktadır.45  

İslam felsefesinin hakikat tartışması ya da hakikatin elde edilmesi sorunu son tahlilde felsefe 

din ilişkisini gündeme getirdiğini net biçimde söylemeliyiz. Her ne kadar hemen hemen tüm 

argümantasyon düzeninde felsefeyi merkeze alarak dinin konumunun açıklanmaya çalışılması, fel-

sefe konseptinde yani insan aklı bağlamında dinin izahı ya da yeri tayin edilmeye çalışılmaktadır. 

Bu sebepledir ki el-mille, felsefeden hem kategorik ve hem de zamansal olarak sonra kabul  

edilerek,46 felsefenin ve özelde insan aklının merkeziliği öne çıkarılmaya çalışılırken el mille bağ-

lamında dinin sosyolojik gövdesine temasta bulunarak, hakikatin burhani dilinin, el-millenin halkın 

anlayacağı sembolik diline47 epistemik öncelik de verilerek filozoflar sınıfının sosyo-politik ayrıcalı-

ğı da kendini açık biçimde göstermektedir.48 Bu bağlamda kelam ve kelamcı, felsefe ve filozoftan 

hakikati anlatma noktasında hizmet etme ve edilme hiyerarşisindeki önceliği, felsefe ve filozofa bı-

rakarak,49 dini ilimlerin felsefi ilimler karşısındaki değeri Fârâbî nazarında ikincil konuma itilmiş 

olmaktadır. 

                                                           
43 Ebû Mansûr El-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, çev.: B. Topaloğlu, İsam Yay., Ankara 2005, ss. 276-277. 
44 Ebû Âli İbn Sînâ, Kitâbu’n-Necât fi’l-Hikmeti’l-Mantıkiyye ve’t-Tabîiyye ve’l-İlâhiyye, düz. ve tahk.: Mâcit Fahri, Menşûrâtü Dâri’l-Âfâki’l-Cedîde, Bey-
rut, s. 280. 
45 Ebu Nasr El-Fârâbî, El-Medînetü’l-Fâzıla, çev.: N. Danışman, MEB Yay., Ankara 2001,  ss. 86-87. 
46 Ebu Nasr El-Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf, tahk.: M. Mehdî, Dâru’l-Meşrık, Beyrut-Lübnan,  ss. 132-133. 
47 Ebu Nasr El-Fârâbî, El-Medînetü’l-Fâzıla, ss. 76-77. 
48 Ebu Nasr El-Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf, s. 133. 
49 Ebu Nasr El-Fârâbî, a.g.e., s. 133.  
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2.3. Hakikatin Keşfedici Modeli: Ârifler ve Keşfin Egzistansiyel Öznelliği 

Düşünce tarihi, bilginin tanımlanması ve sınıflanması tarihi olarak da karşımıza çıkar. Dikkat edileceği 

üzere yapılan her bilgi tanımlaması, beraberinde bu paradigmaya uygun düşecek bilgi sınıflamasını da 

getirmiştir. Bilginin ya da doğru bilginin insanlık mirası içerisindeki serüveni, düşünürlerin ve düşünce 

sistemlerinin insan anlayışları bağlamıyla da derinden ilgilidir. Bu bağlamda, insana ya da bilgiye dair 

yaklaşımlar,  karşılıklı bir etkileşimin ürünü ya da besleyici değerleri olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple-

dir ki insanı, duyusal ve görünür özellikleri dışında görünmeyen ve duyumsanmayan özellikleri ile an-

lamaya ve yorumlamaya çalışan sûfî literatür, bilgiyi ya da doğru bilgiyi ve hakikati, tanımını yaptığı in-

san paradigması üzerinden hareketle anlamaya ve açıklamaya çalışır. Öyle görünüyor ki, sûfî literatürün 

insan algısı, insan tanımlaması ile örtüşürken, beraberinde böyle bir tanımlama hakikatin ya da doğru 

bilginin mahiyetini de bu bağlamda içeriksel ve yönelimsel olarak etkilemiş olmaktadır. Tersinin de ola-

bileceğini yani hakikat telakkisinin beraberinde, insan algısını ve tanımlamasını etkileyeceğini de gör-

memiz gerekli ve önemlidir. 

Sûfî literatürün, İslam düşüncesindeki ağırlığı ve konumu ortadadır. Genelde kabul edildiği şekliyle, 

kelam, İslam felsefesi ve tasavvuf bağlamında yapılan bir İslam düşüncesi bölümlemesi ana hatlarıyla ka-

bul edilen bir yaklaşım olarak savunulabilse de,50 bu bölümlemenin çok keskin disipliner bir bölümleme 

olmadığının da belirtilmesi gerekir. Çünkü, kelam sahasından özellikle Eş’ari kelamından oldukça güçlü 

ve hatta disipliner ve doktiriner manada Gazâlî gibi tasavvuf düşünürleri çıkabilirken, keza İslam felsefe-

sinden Makâmâtü’l-Ârifîn’i yazacak İbn Sina ve bununla da Eş’ari kelamının belki de en az Gazâlî kadar 

doktirin sahibi Fahruddin Er-Râzî’nin diğer sahalarda çok da rastlamadığımız övgüsüne mazhar olabile-

cek51 filozofları görebilmekteyiz. Bunun tersinin de doğru olduğu, en az yukarıda kurulmaya çalışılan 

paralel açıklamalar kadar mümkündür, diyebiliriz. Nitekim İbn Arabî’nin düşünce dünyasını sadece kla-

sik tasavvuf öğretisinin ne metoduyla, ne terminolojisiyle sınırlayabilmemiz olanaklıdır.52 İbn Arabî’nin 

sahip olduğu gerek kelam ve gerekse İslam felsefesi mirasını kendi hakikat ve insan öğretisine oldukça 

manidar ve özgün biçimde harmanlamış olduğunu çok az sayıda düşünür dışında kabul etmeyecek yok 

gibidir. Bu anlamda Sühreverdî El-Maktul’un kelâm, felsefe ve tasavvuf bağlamında üstlenmiş olduğu 

epistemolojik rol ise, ne doğrudan İbn Sînâ’ya ve ne de İbn Arabî’ye benzerlik taşımayacak niteklikte ay-

rı bir özgünlüğü temsil eder.  

İslam düşünce sistematiğinde mevcut disiplinlerin ortaklaşa kullandıkları alanlar kadar farklılaş-

mayı kendi içlerinde başarmış ve terminolojisini de bu nispette oluşturmuş ilgili disiplinlerin hakikat 

telakkilerini analiz etmenin güçlüğü ortadadır. İslam düşünce geleneğinin, batının modern ve sonrası 

dönemde yaşadığı alansal ayrışmayı ve indirgemeciliği o nispette yaşamamış olmasının avantajları ol-

duğu kadar, bir takım dezavantajlarının da olacağı muhakkaktır. İslam düşünce geleneğinde ciddi ma-

nada öznelciliğinin alansal bir ayrıştırma yarattığına en çok sûfî literatür içerisinde bulmamız müm-

kündür. Alansal ayrışmanın ve özellikle de dinin yaşanılır kılınmasında söz konusu öznel tecrübenin 

cazibesi sûfî yaklaşımı teorik olduğu kadar pratik alanda da beslemiştir. Belki de sûfî yaklaşımın çok 

daha temelde kendi analizleri bağlamında ortaya koymuş oldukları çıkarımlar üzerinden düşünecek 

olursak, pratik teoriyi, teorinin pratiği etkilemesinden daha çok etkilemiştir. Sûfî tecrübede yaşanan 

                                                           
50 Mehmet Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, TDV Yay., Ankara 1997,  ss.4-6. 
51 Fahruddîn Er-Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, Dâru’t-Tabâati’l-Âmire, (Eski Baskı, tsz), s. 447. 
52 William Chittick, Hayal Alemleri, çev.: M. Demirkaya, Kaknüs Yay., İstanbul 1999,  s. 13. 
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hal ve kal (söz) ehli ayrımı, pratiğin ve teoriğin alansal ayrışmasının oldukça vülgarize edilmiş şekli 

olarak karşımıza çıkar.  

İbn Sînâ, meşhur ârif tanımlamasını ve ruhsal yaşamında ortaya çıkan derin farklılaşmayı arife dair 

özlü cümlelerinde rahatlıkla dile getirir. Ârif, hakkın nurunun kendi manevi dünyasında sürekli olması-

nı ve bunu da tüm düşünsel yapısını kutsal aleme çevirmekle yapabilen insan olmaktadır.53 İbadet yaşa-

mında kendi dini tecrübesini yaşarken kişi, dünyanın güzeliklerinden yüz çevirirken zâhid, namaz ve 

oruç gibi ibadetlere devam ederken âbid sıfatını alır. Gerek âbid ve zâhid ve gerekse ârif nitelikleri bera-

berce bulunabilirken,54 yukarıda görüldüğü üzere aralarında farklılaşmada yaşanabilmektedir. Teori ile 

pratiğin etkileşiminin açık biçimde kendini gösterdiği alan arifin ruhsal tecrübesinde irade kavramı etra-

fında şekillenir. İrade ki, manevi dünyanın gereği olan motivasyonu ve bağlılığı elde edebilmek için her 

şeyden kendini soyutlayan ruhsal kararlılık ve sükûneti ifade eder.55 Ruhsal tecrübenin yaşanmasında 

böylesi bir iradenin ortaya çıkabilmesi için bir takım temel elementlerin ya da aşamaların bilimsel olarak 

analiz edilip ortaya koyulması gerekmektedir. Bu noktada Râzî, ruhsal-manevi tecrübenin epistemolojik 

ayağını ve hem de bu ayağın etiğe bakan tarafını çok güçlü biçimde izah eder. Aşamaları dörde ayıran 

Râzî,56 temel eksenin kişinin kendini Allah dışında tüm süfli şeylerden yüz çevirmeye ve sadece O’na 

yönelmeye bağlamaktadır.57 Yüz çevirme ve yönelme duruşları ferdin ruhsal yaşamının temel ekseni 

olurken ve bu eksenin gerçekleştirilmesi yolunda, ilâhî ilimleri elde etme konusunda devamlılık ve ince-

liklerini kazanım, ilk aşamanın içeriğini oluşturur.58 İkinci aşamada ise, insan tabiatının doğal ve yaratı-

lış gerçeğine uygun bir yönelimin, insan için söz konusu ruhsal tecrübeyi yaşamada gerçek değerine 

dikkat çekilir. Öyle ki Râzî, insan fıtratında var olan bu gerçeğin her hangi bir bilgisel kazanım olmaksı-

zın donanımsal olarak ağırlığına ve farkındalığına işaret eder.59 Eğer insan, bu doğal yöneliminin farkına 

ya da özüne varmazsa kendisini ben merkezli süfli duygular işgal eder ve onu manevi yolundan alı kor.60 

Belki de insan fıtratı ve özü bağlamında Râzî’nin temas etmeye çalıştığı nokta, irfânî tecrübenin insanlık 

ortak paydası nokta-i nazarından fıtrat bağlamında kendi öznelliğini aşma ve ortak paydaya katılma 

noktasında bir epistemolojik konuma sahip olduğudur. Ancak yine de söz konusu ortak paydanın yani 

insan fıtratının her bir insan teki bağlamında nasıl tüketildiği ve değerlendirildiği de birey bazında fark-

lılaşma göstereceğinden, yine öznellik sorunu, irfani tecrübede karşımıza çıkar. Üçüncü aşamada ise, 

fert, fıtri gücü ile kutsî aleme yönelip, riyazetin sağladığı arzu ile ilahi alemin ve hakiki konuları (yani 

manevi yüceliğe ait meseleleri öğrenmenin) sağladığı imkan ile kendi olgunluğunu gerçekleştirir.61 Son 

aşamada ise, gelinen yolun ve elde edilen kazanımların neticesi olan manevi mutluluk ve ermişlik var-

dır.62 

İlahi yolun ya da kutsal âleme yönelebilmenin tüm imkanlarının daimi surette varlığına dikkat 

çeken Râzî,63 ilâhî nefhaların daimi surette var olduğunu ve onlara ulaşmak isteyenin de ulaşabile-

                                                           
53 İbn Sînâ, “Âriflerin Makamları”,  İşaretler ve Tenbihler,  çev.: A.Durusoy vd., Litera Yay., İstanbul  2005, s. 182. 
54 İbn Sînâ, “Âriflerin Makamları”,  İşaretler ve Tenbihler,  s. 182. 
55 İbn Sînâ, “Âriflerin Makamları”,  İşaretler ve Tenbihler,  s. 185.  Fahruddîn Er-Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, s. 452. 
56 Fahruddîn Er-Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, s. 452. 
57 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e., s. 452.  
58 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e.,, s. 452.  
59 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e.,, s. 452.  
60 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e.,, s. 452.   
61 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e.,s. 452.  
62 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e.,, s. 452.  
63 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e.,, s. 452.  
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ceğini “Bizim uğrumuzda cihad edenleri, elbette yollarımıza eriştireceğiz”64 ayetine referansla  

açıklamaya çalışır. Ancak durumun böyle olması ile birlikte Râzî, insani nefsin kendi içerisinde ta-

biat itibari ile farklılık gösterdiği, her insan tekinin de sahip olduğu yapı itibari ile kimisi manevi 

kazanımlarını fıtratın yardımı olmaksızın ilimle, kimi de sadece fıtri destekle söz konusu kazanım-

ları elde edebilmektedir. Her iki yapı da kazanımları nokta-i nazarından yine farklılaşabilmekte-

dir.65  

İnsan tabiatının yapısal olarak farklılığına dikkat çeken Râzî, aslında sûfî tecrübenin gerek metodik 

arka planını ve gerekse bilgisel süreci ve sonuçlarını daha kolay anlaşılabilir ve savunulabilir bir zemin 

yaratma noktasında elimize güçlü imkanlar sunmaktadır. İnsanın “düşünen canlı” şeklindeki genel kabul 

gören felsefi tanımlaması, insana bu bağlamda ve standartta bakılması gerektiği izlenimini tazammun 

etse de, İbn Sînâ’nın akisine, Râzi, insanın sahip olduğu etik değerlerin insanın mahiyetsel ayrışması-

nın zeminini oluşturmaktadır.66 Zira İbn Sînâ, bu tarz durumları yani kişinin zekiliği, ahlakiliği gibi 

durumlarda yaşanan farklılaşmaları, mahiyetsel alana taşımayıp, bir tür aynı mahiyetin içinde derece 

bağlamında yaşanan ayrışma olarak görmesi, insan tabiatının türün bütün fertlerine eşit biçimde ya-

yıldığı tezini kabul etmesi ile alakalı bir durum olarak görülmelidir.67 Burada Râzî’nin ahlaki planda 

yaşanan farklılaşmanın kişinin ya da insanın mahiyetsel ayrışmasına götürecek derecede bir güce sa-

hip olması, insan rasyonalitesinin insanı tanımlamada ya da anlama da yeterli güce sahip olmadığını, 

bu bağlamda Râzî’nin  insanın ilgili rasyonaliteyi etik sahada yani ahlaki yaşantısında ne kadar uygu-

layıp uygulamadığı ile eşdeğer bir durum olarak görmesi,68 sufi telakkinin hakikate giden yolda tüm 

dünyevi ya da süfli şeylerden soyutlanıp kişinin kendini tamamen Allah’a vermesi olayının Râzî açı-

sından epistemolojik ya da kelâmî arka planı olarak karşımıza çıktığını söylemeliyiz. Son tahlilde sûfî 

tecrübe, yaşamın merkeziliği bağlamında ahlaki bir tecrübedir ve yüceltilmeye çalışılan şey de ahlaki-

liğin insan tekinde kemale giden yolda kendi öznel olgunluğunun yolunu ve istikametini tayin etme-

sidir.  

Bu bağlamda ahlakilik, ilahi yaşantının bir gereği olarak etik eksenli ve merkezli olarak kişinin ya 

da özel anlamda ârifin/sûfinin varlık dünyasının kurucu değeri ve bu değer de, onun kendi varoluşsal sü-

recinin en büyük ve temel tetikleyici ve sürükleyici gücü olarak karşımıza çıktığını açık biçimde gös-

termektedir.69 Bu manada ahlakilik, ârifin dünyasında kendi egzistansiyalini gerçekleştirmede ve bu 

egzistansiyalin sağladığı bilgi kuramsal kazanımların içeriğini, değerini, derinliğini ve öznelliğini oluş-

turduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.  

 

 

 

                                                           
64 Ankebut, 29/69. 
65 Fahruddîn Er-Râzî, a.g.e.,, s. 452.  
66 Fahruddîn Er-Râzî, Kitâbu’n-Nefs ve’r-Rûh ve Şerhu Kuvâhumâ, tahk.: M. S. Hasen El-Ma’sûmî, Matbûâtü Mahedi’l-Ebhâsi’l-İslâmiyye, İslâmâbâd, Pakis-
tan 1968, s. 86. 
67 İbn Sînâ, Ahvâlu’n-Nefs, tahk.: A. Fuâd El-Ehvânî, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1952,  s. 69. 
68 Fahruddîn Er-Râzî, Kitâbu’n-Nefs ve’r-Rûh ve Şerhu Kuvâhumâ, s. 86. 
69 Müfit Selim Saruhan, İslam Ahlâk Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2005, ss. 78-79. 
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