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İbn Sînâ’nın Kutsal Akıl Öğretisi

ÖÖZZEETT  İbn Sînâ akıl öğretisine iliştirdiği kutsal akıl kavramı ile, peygamberliği, varlık değeri, işlevi
ve başarısıyla ilgisi bakımından temellendirir. Bu makalenin birinci başlığında, genelde aklın, özelde
ise kutsal aklın varlık düzeni içerisindeki yeri araştırılmıştır. Varlık düzeninde kutsal akıl, ilk
maddeden itibaren akıllar evreninde ve İlk Neden'e doğru yükseliş basamaklarının en yüksek
konumunda bulunur. İkinci başlıkta genel hatlarıyla İbn Sînâ'nın akıl öğretisi ele alınmıştır. İbn
Sînâ'ya göre insan nefsi, doğuştan düşünülür nesneleri almak için bir gizilgüce sahiptir. Bu aşama
maddeli akıl olarak adlandırılır. Düşünmenin ilk ilkelerini içeren önermeleri elde eden, ancak onları
henüz kullanmayan kişinin meleke halinde bir aklı vardır. Ne zaman ki bir kişi soyut kavramları
ve ikincil düşünsel nesneleri elde eder, ancak şu anda onları kullanmıyor ise bilfiil aklı vardır. İnsan
aklının düşünülür nesneleri fiil halinde düşündüğü durumu ise, Faal Aklın sudurundan kazanılmış
olması nedeniyle kazanılmış akıl olarak adlandırılır. Üçüncü başlıkta ise peygamberlik problemini
açıklamak ve temellendirmek amacıyla akıl öğretisine iliştirilmiş bir kavram olarak kutsal aklın
yeri, ayırıcı özellikleri, öğrenim, sezgi, hayalgücü mucize gibi kavramlarla ilişkisi incelenmiştir. Bu
bakımdan İbn Sînâ peygamberliğin çeşitli basamaklarından söz eder. Kutsal akıl, yani akla dayalı
peygamberlik, aklın eylemlerinin ve peygamberlik güçlerinin en üst düzeyinde bulunur. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Peygamberlik; Kutsal Akıl; Varlık Düzeni; Heyulani/Maddeli Akıl; 
Bilmeleke Akıl; Bilfiil Akıl; Müstefâd/Kazanılmış Akıl; Faal/Etkin Akıl 

AABBSS  TTRRAACCTT  Avicenna bases the prophecy regarding its value of existence, its function and its
achievement with the concept of holy intellect that he has been attach his teaching of intellect. At
the first chapter of this article it has been investigate where is the intellect the meaning of the gen-
eral, and the holy intellect the meaning of the personal in the order of existence. The holy intelect
finds at the highest place of rising process beginning from first matter through the universe of in-
telligences and the First Cause in the order of existence At the second chapter, it has been take up
Avicenna's teaching of intellect with the general lines. According to Avicenna the human soul, at
birth, possesses a potentiality for receiving intellectual object. This stage is called as material intel-
lect. A man secures the propositions including the first principles of thought, but not thinking them
yet, he has intellect in habitu. When a man secures the abstract concepts and secondary intellec-
tual objects, but without thinking them at the moment, he has actual intellect. The condition of
human intellect thinking intellectual objects actually called acquired intelect, for the reason ac-
quired from the emanation of the Active Intellect. At the third chapter it has been investigate the
holy intellect, as a concept attached the teaching of intellect to explain the problem of prophecy,
its place and distinctive qualities and relation with the concept as education, intuition, imagination
and miracle. İn this respect Avicenna take about different degrees of prophecy. The holy intellect,
namely prophecy propped up intellect, finds at the highest of the action of intellect and the pow-
ers of prophecy. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Prophecy; The Holy Intellect; The Order of Existence; Material Intelllect; 
Intellect in Habitu; Actual Intellect ; Acquired Intellect ; Active Intellect 
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kıl kav ra mı, ta rih sel ge li şi mi için de fark lı
özel lik ler ka zan mış te mel fel sefî kav ram -
lar dan bi ri dir. Kav ra mın İslam fel se fe sin de

ele alı nı şı ve an lam çer çe ve si nin be lir le ni şi çok
yön lü dür. Ge rek var lık de ğe ri, ge rek bil gi fel se fe si
ile il gi li ola rak sağ la dı ğı bil gi nin de ğe ri ve ge rek se
ah la kın be lir len me sin de ki iş le vi açı sın dan üze rin -
de ya pı lan tar tış ma lar la fark lı gö rüş ve akım la rın
or ta ya çık ma sı na se bep ol ma sı nın ya nı sı ra, dü şün -
ce ta ri hin de or tak bir an la yış la in san ol ma nın te -
mel ay rı mı ola rak gö rül müş tür. 

Bu ma ka le nin ko nu su nu teş kil eden İbn Sînâ’ -
nın kut sal akıl öğ re ti si, İslam fel se fe si nin öz gün
prob lem le rin den olan pey gam ber lik prob le mi ne
akıl kav ra mı çer çe ve sin de yak la şı mın bir ürü nü -
dür. Pey gam ber lik prob le mi ana hat la rıy la şu so ru -
lar çer çe ve sin de be lir le ne bi lir:

Bir in san ola rak pey gam be rin, öte ki in san -
lar dan far kı ne dir?

Va hiy ola rak ad lan dı rı lan pey gam be re öz -
gü bil gi edin me yo lu nun, di ğer bil gi edin me yol la -
rın dan far kı ne dir?

Pey gam be rin ge tir di ği bil gi nin de ğe ri ne -
dir?

Pey gam be rin ge tir di ği bil gi nin iş le vi ve ba-
şa rı sı ne dir?

Bu so ru la ra İbn Sînâ’ nın sis te min de ve ri len ce-
va bı, “kut sal akıl öğ re ti si ” ola rak ad lan dır mak
müm kün dür. Bu yüz den İbn Sînâ’ nın kut sal akıl
öğ re ti si nin ne ol du ğu na yö ne lik bir araş tır ma, onun
bir yan dan akıl öğ re ti si nin, di ğer yan dan da pey-
gam ber lik ile il gi li gö rüş le ri nin in ce len me si ni ge-
rek tir mek te dir.

Do la yı sıy la araş tır ma mız iki ama cı güt mek te dir: 

1. Ön ce lik le İbn Sînâ’ nın akıl öğ re ti si ni be lir -
le mek: Bu amaç doğ rul tu sun da, ak lın var lık dü ze -
ni içe ri sin de ki ye ri, bil gi nin el de edil me sin de ki
iş le vi, yük sek il ke ler le ve di ğer bil gi edin me ye ti -
le riy le iliş ki si, ni ha yet nes ne si ile iliş ki si nin ba sa -
mak la rı araş tı rı la cak tır.

2. İbn Sînâ’ nın kut sal akıl öğ re ti si ni be lir le -
mek: Bu amaç doğ rul tu sun da ise pey gam ber lik
prob le mi ile il gi li ola rak yu ka rı da sı ra la dı ğı mız
prob lem le re pa ra lel ol mak üze re, kut sal ak lın ne ol-

du ğu, var lık dü ze ni içe ri sin de ki ye ri, ak lın ba sa -
mak la rı ve di ğer bil gi edin me ye ti le riy le iliş ki si, ni-
ha yet sağ la dı ğı bil gi nin de ğe ri, iş le vi ve ba şa rı sı
araş tı rı la cak tır.

Bu amaç lar doğ rul tu sun da, kut sal ak lın, İbn Sî-
nâ’ nın akıl öğ re ti si içe ri sin de ki ye ri ve ayırt edi ci
özel lik le ri ba kı mın dan, pey gam ber lik prob le mi ile
il gi si üze rin de de du ru la rak ele alın ma sı, bil gi nin
kay na ğı ve de ğe ri ile il gi li yak la şım la ra bir kat kı
sağ la ya cak tır. Ay rı ca fel se fe de ki sü rek li li ğin özel-
lik le prob lem ler ala nın da ol du ğu nu göz önü ne ala-
rak ve gü nü müz de de önem li bir prob lem olan
vah yin ak la ne öl çü de uy gun ol du ğu nun, da ha doğ -
ru bir ifa de ile pey gam be rin ge tir di ği bil gi le rin akıl
ile te mel len di ril me si nin müm kün olup ol ma dı ğı
so ru nu nun İbn Sînâ’ nın sis te min de na sıl iş len di ği -
nin ay dın la tıl ma sı nın da bu ça lış ma nın amaç la rın -
dan bi ri ol du ğu nu söy le ye bi li riz.

Yi ne akıl kav ra mı nın İslam dü şün ce sin de sa-
de ce fel se fe ge le ne ğin de de ğil, ta sav vuf ve ke lam
gi bi di sip lin ler de de ele alın mış bir kav ram ol du -
ğu nu göz önü ne ala rak, bu kav ra mın in ce len me si -
nin ge nel ola rak İslam dü şün ce si nin ya pı sı
hak kın da önem li bir kat kı sağ la ya ca ğı na ve do lay -
lı da ol sa, fel se fe, ke lam ve ta sav vuf ara sın da kar şı -
laş tır ma yap ma ve bu di sip lin le rin sa hip ol du ğu
ya pı yı ta nı ma fır sa tı ve re ce ği ne inan mak ta yız. 

Ça lış ma mız sü re cin de me tin araş tır ma sı yön-
te mi ta kip edil miş tir. Nes nel ve bi lim sel araş tır ma
yön tem le ri ne bağ lı kal ma ya öze nil miş; bu doğ rul -
tu da il kin İbn Sînâ’ nın il gi li me tin le ri di li mi ze çev-
ril miş, bun lar üze rin de tah lil, ter kip ve mu ka ye se
yön tem le ri kul la nıl mış tır. Me tin ler ola bil di ğin ce
an la şı la bi lir bir Türk çe ile ifa de edil me ye ça lı şıl -
mış tır. An cak an lam kay ma sı nı ön le mek ama cıy la
ge rek ti ğin de fel sefî kav ram la rın ori ji nal le ri kul la -
nıl mış tır. Ko nu ile il gi li ça lış ma lar yan kay nak ola-
rak alın mış tır. Bu araş tır ma da fel sefî tu tar lı lık,
kap sam lı lık ve ras yo nel lik öl çü le ri ne bağ lı ka lın -
mış tır.

KUT SAL AK LIN VAR LIK 
DÜ ZE Nİ İÇE Rİ SİN DE Kİ YE Rİ

İbn Sînâ’ nın kut sal akıl öğ re ti si nin te mel le ri ni araş-
tı rır ken il kin onun, var lık dü ze ni ile il gi li gö rüş le -
ri nin be lir len me si ge rek mek te dir. Çün kü ge nel de
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ak lın, özel de ise kut sal ak lın var lık dü ze ni içe ri sin -
de ki ye ri nin, fi lo zo fu muz ta ra fın dan na sıl or ta ya
ko nul du ğu nun kri ti ği ni yap mak sı zın, ak lın sağ la -
dı ğı bil gi nin de ğe ri ve özel lik le ri, ay nı şekil de kut-
sal ak lın da ayı rı cı özel lik le ri, iş le vi ve ba şa rı sı
çer çe ve sin de araş tır ma mı zı sı nır la mak, ko nu yu an-
la şı lır kıl mak bir ya na ge rek li da ya nak lar dan da
yok sun bı ra ka cak tır.

İbn Sînâ, me ta fi zik sis te mi nin te me li ne var lık
kav ra mı nı yer leş ti rir ve sis te mi ni in şa eder ken il kin
var lı ğın kav ram ola rak zi hin de na sıl bir du rum da
ol du ğu nun ana li zi ni yap mak la işe baş lar. Ona gö re
var lık (mevcûd) kav ra mı nın, var lık adın dan baş ka
bir açık la ma sı yok tur. Çün kü “var lı k”, her açık la -
ma nın ilk il ke si dir. Onun her han gi bir ta nım ve
açık la ma sı nın ol ma ma sı, bir ta kım yar gı la rın ön-
cül ler den ha re ket le ka nıt la ma sı nın (burhân) ol ma -
ma sı na ben zer.1 Öy le ki bir ta kım zo run lu öner-
me le rin bur han yo luy la el de edil me yip ken di baş-
la rı na onay lan ma sı ve di ğer öner me le rin de on la ra
da yan ma sı gi bi, ba zı kav ram la rın da ta nı mı yok tur
ve ta sa rı mı (ta sav vur) ta nım ile ol ma yan il ke le re
va rıp da ya nır. Söz ge li mi in sa na, “ni çin bü tün par-
ça dan bü yük tür?” şek lin de bir so ru yö nel ti le me ye -
ce ği gi bi, “var lı k” la il gi li ola rak da “ne ola rak
var dır?” şek lin de bir so ru so ru la maz. Do la yı sıy la
var lı ğın açık la ma sı yok tur. Çün kü “var lı k”, bü tün
ta sa rım lar dan da ha ya lın (basît), bü tün ta sa rım lar -
dan ön ce ve ken di li ğin den ta sar la nan bir kav ram -
dır. Onun sûre ti, zi hin de (nefs) hiç bir şeyin ara-
cı lı ğı ol mak sı zın bu lu nur.2

Va rol ma la rı ba kı mın dan var lık la rın na sıl bö-
lüm len di ği ne ge lin ce, il kin İbn Sînâ’ nın da se le fi Fâ-
râbî gi bi, “zo run lu ” ve “müm kü n” ol mak üze re iki
tür var lık tan söz et ti ği ni be lirt me li yiz. “Zo run lu
var lık (vâci bü’l-vücûd), va rol ma dı ğı var sa yıl dı ğın -
da bu var sa yım dan muhâlin3 or ta ya çık tı ğı var lık tır.
Müm kün var lık (müm ki nü’l-vücûd) ise, is ter va rol -
du ğu is ter se va rol ma dı ğı var sa yıl sın, söz ko nu su var-
sa yım dan muhâlin or ta ya çık ma dı ğı var lık tır.”4

Böy le lik le, va ro lu şu ba kı mın dan var lı ğın özü -
nü dik ka te ala rak “zo run lu var lı k” ve “müm kün
var lı k” ay rı mı na gi den İbn Sînâ, yi ne va ro lu şu ba-
kı mın dan bu kez de zo run lu var lı ğın özü nü dik ka -
te ala rak bu ay rı mı baş ka bir açı dan ya par. Öy le ki
“zo run lu var lı k”, ya “ken din de zo run lu var lı k” tır

(vâci bü’l-vücûd bi zâtihî) ya da “zo run lu lu ğu ken-
din de ol ma yan zo run lu var lı k” tır (vâci bü’l-vücûd
lâ bi zâtihî). “Ken din de zo run lu var lı k”, va ro lan
baş ka bir şeyin ge re ği ola rak de ğil de, ken di özü-
nün ge re ği ola rak zo run lu dur ve yok lu ğu nun var-
sa yıl ma sı muhâli ge rek ti rir. Eğer ki “zo run lu
var lı k” ol ma yan bir şey ola rak var sa yı la bi li yor sa,
iş te o za man “zo run lu lu ğu ken din de ol ma yan zo-
run lu var lı k” olur. Ör ne ğin “dör t”, “iki ” ile “iki ” nin
top la mı ola rak var sa yıl dı ğı tak dir de; ay nı şekil de
“yan ma ” ola yı, do ğa ola rak et kin güç olan “ya kı cı ”
ile do ğa ola rak edil gin güç olan “ya nı cı ” nın kar şı -
laş ma sı ola rak var sa yıl dı ğı tak dir de bi rer “zo run lu -
lu ğu ken din de ol ma yan zo run lu var lı k” olur lar.
Böy le ce, ge rek “dör t” ve ge rek se “yan ma ” ola yı,
ken di si ola rak var sa yıl ma yıp, baş ka şey le rin ge re ği
ola rak var sa yıl mak ta dır. Bu yüz den on la ra “baş ka -
sı ge re ği zo run lu var lı k” (vâci bü’l-vücûd bi gay rihî)
da de ni le bi lir.5 Bu ra dan da baş ka sı ge re ği zo run lu
var lı ğın ka yıt sız şart sız “ken din de müm kün var lı k”
ol du ğu so nu cu çı kar.6

İbn Sînâ bu nok ta dan son ra “müm kün var lı -
k” tan de ğil, “Ken din de Zo run lu Var lı k” tan ha re -
ket ede rek ve onun ni te lik le ri ni sı ra la ya rak
me ta fi zik sis te mi ni in şa eder. Ona gö re “Ken din de
Zo run lu Var lı k” her yön den “bi r” dir (vâhid), ya-
lın dır (basît), “ta m” dır, “salt iyi lik (hay rün mahz)
ve “salt yet kin li k” tir (kemâlün mahz), tam an la -
mıy la “salt ger çe k” tir (hak kun mahz), “akıl, âkil ve
mâku l” dür, “aşk, âşık ve mâşuk” tur.7 Onun ben ze -
ri (nidd), den gi (misl) ve kar şı tı (zıdd) yok tur; cin -
si, tü rü (nev’), ay rı mı da (fasl) yok tur. Cin si nin ve
ay rı mı nın ol ma ma sın dan do la yı, onun özü nün ta-
nı mı ya pı la maz.8 Yi ne Ken din de Zo run lu Var lı ğı
“İlk Var lı k” (el-ev vel) ola rak da isim len di ren İbn
Sînâ, onun ci sim ol ma dı ğı gi bi cis me bağ lı bir şey
de ol ma dı ğı nı ifa de eder.9 Tüm bun lar dan do la yı
ilk olan Ken din de Zo run lu Var lı ğın var lı ğı na sa-
de ce aklî kav ra yı şın (irfânü’l-aklî) açık lı ğıy la işa ret
edi le bi lir.10

Ken din de Zo run lu Var lık ile il gi li açık la ma la -
rın dan son ra İbn Sînâ, onun ke sin li ği ni (subût), bir-
li ği ni ve tüm ni te le me ler den uzak (berî)ol du ğu nu,
her ne ka dar onun ya rat ma sı ve fi il le ri ona de lil ol-
sa lar da, bun la rı dik ka te al ma ya ve var lı ğın ken di -
sin den baş ka bir şeyi dü şün me ye ih ti yaç duy mak-
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sı zın na sıl or ta ya koy du ğu nu dü şün me ye ça ğı rır.
Ona gö re me ta fi zi ğe böy le si bir gi riş, en gü ve ni lir
ve en üs tün yol dur. Ya ni var lık ol ma sı ba kı mın dan
var lık, ken di si ne ta nık lık eder. Da ha son ra da o, va-
rol ma da ken di sin den son ra ge len le re ta nık lık
eder.11

İş te böy le si bir gi riş ten son ra İbn Sînâ’ nın sis-
te min de bun dan son ra ge len prob lem her yön den
“bi r” olan zo run lu var lık tan, çok lu ğun, ya ni ken-
din de müm kün olan ev re nin na sıl çık tı ğı dır. Bu
prob lem kar şı sın da bi zim ba kış açı mız, ak lın ve
kut sal ak lın Ken din de Zo run lu Var lı ğa nis pet le va-
ro luş tar zı ile il gi li ola cak tır.

İmdi, İbn Sînâ’ nın sis te min de tüm va ro lan lar
bel li bir dü zen ve ba sa mak lan ma ile var lık ala nı na
çı kar lar. “İnâye t” adıy la anı lan bu dü zen, fi lo zo fu -
mu za gö re ola bi le cek dü zen le rin en gü ze li dir (ah-
se ne nizâm): “İnâyet, ilk var lı ğın, var lı ğı ku şa tan
iyi lik dü ze ni ni bil me si; özü ge re ği ola bil di ğin ce iyi-
li ğin ve yet kin li ğin ne de ni ol ma sı; bun lar dan hoş-
nut ol ma sı; iyi lik dü ze ni ni ola bil di ğin ce en
mü kem mel bi çim de dü şün me si ve bu dü ze ni ola-
bil di ğin ce en tam sûre te ka vuş tur ma sı dır.”12

Bu bağ lam da, “ev ren na sıl mey da na gel miş -
tir?” so ru su na ce va ben İbn Sînâ, Zo run lu Var lı ğın
“akıl, âkil ve mâku l” ol ma sın dan ha re ket eder. Öy -
le ki Zo run lu Var lık, ken di özü nü dü şü nen salt
akıl dır. Do la yı sıy la ev re nin va ro lu şu nun ken di -
sin den gel me si nin ka çı nıl maz ol du ğu nu dü şün me -
si ge re kir. Çün kü o, ken di si ni salt akıl ve ilk-il ke
ola rak; ev re nin va ro lu şu nu da ona il ke ol ma sın dan
do la yı dü şü nür. Onun özün de, ev re nin ken di sin -
den çık ma sı nı (sudûr) en gel le yen ya da bu na zor-
la yan hiç bir şey yok tur. Çün kü onun özü,
ken di sin den iyi lik ya yı la cak öl çü de yet kin li ği ni,
yü ce li ği ni ve bu nun ulu lu ğu nun ge rek le rin den ol-
du ğu nu bi lir.13

Her yön den “bi r” olan Ken din de Zo run lu Var-
lık tan çı kan ilk ne den li şeyin mad de li ol ma yan bir
sûret, hat ta bir akıl ol ma sı ve bün ye sin de çok lu ğu
bu lun dur ma sı ge re kir. İlk Akıl adı nı alan bu var lık,
özü ge re ği müm kün, İlk Var lık ge re ği de zo run lu -
dur. Onun va ro lu şu nun zo run lu lu ğu akıl ol ma sı ba-
kı mın dan dır. Do la yı sıy la o, is ter is te mez İlk Var lı ğı
ve ken di özü nü dü şü nür. Bu ba kım dan;

a) “Her yön den en üs tün den son ra, yi ne bir-
çok yön den en üs tün ge li r” il ke si ge re ğin ce, ilk
akıl dan, onun İlk Var lı ğı dü şün me si nin ge re ği ola-
rak, bir ışık tan di ğer bir ışı ğın çık ma sı gi bi al tın da
bu lu nan ikin ci bir akıl sudûr eder.

b) İlk Var lı ğa nis pet le özü nü zo run lu var lık
ola rak dü şün me si nin ge re ği ola rak, on dan yi ne rû-
hânî bir töz olan, fa kat var lık dü ze nin de on dan aşa-
ğı da bu lu nan en uzak gö ğün (el-fe le kü’l-aksâ)
sûre ti ve yet kin li ği olan “nef s” sudûr eder.

c) Ken di sin de mey da na ge len ve özü nü dü şün-
me sin de içe ril miş bu lu nan va ro luş imkânı nın do-
ğa sı ge re ği de, on dan cismânî bir töz olan en uzak
gö ğün cis mi (cirm) sudûr eder.

Kı sa ca ilk akıl, İlk Var lı ğı dü şün me gü cü ba kı -
mın dan or tak la şı lan bir şey ol ma sı se be biy le, on -
dan baş ka bir akıl sudûr eder. İlk ak lın, iki yön
iti ba riy le özü ne öz gü olan şey se be biy le de, iki par-
ça sıy la ilk çok luk, ya ni mad de ve sûret ge re kir.
Mad de, tıp kı va ro luş imkânı nın fe le ğin sûre ti ne pa-
ra lel olan bir fi il le fi i le çık ma sı gi bi sûret ara cı lı -
ğıy la ya da sûre tin ka tı lı mıy la va ro lur. Böy le lik le
bi zim nefs le ri mi zi de yö ne ten “Fa al Akı l” a ge lin ce -
ye ka dar tek tek her bir akıl ve fe lek te bu du rum
ay nı tarz da yi ne le nir.14

Gök kü re le ri nin sa yı la rı ta mam lan dı ğı za man,
bun dan son ra, oluş ve bo zu lu şa tâbi ci sim le rin olu-
şa bil me si için dört un su run (us tu kus sat) va rol ma sı
ge re kir. Çün kü ci sim le rin ya kın il ke le ri nin bir de-
ğiş me ve ha re ket tü rü nü ka bul eden şey ler ol ma sı
ge re kir. Yal nız “salt akı l” olan bir şey, on la rın var-
lı ğı nın ya kın se be bi ola maz. Do la yı sıy la dört un -
sur, ci sim le rin pay laş tı ğı bir “mad de ” dir; “sûret le r”
ise, ci sim ler de ki fark lı laş ma nın se be bi dir. 

Bu ra da şu hu sus be lir til me li dir ki, Fa al Akıl
salt akıl ol ma sı ba kı mın dan ilk mad de nin (he yu la)
var lık il ke si dir. İlk mad de de il kin dört un sur sû-
re ti ne bü rün me si ba kı mın dan oluş ve bo zu lu şa
tâbi ci sim le rin var lık il ke si dir. Tıp kı ay rık akıl la -
rın her bi ri nin ken di le ri ni müm kün var lık ola rak
dü şün me le ri nin ge re ği ola rak bir gök cis mi nin
sudûr et me si gi bi, Fa al Akıl’ dan da ilk mad de nin
(he yu la) sudûr et me si bir çe liş ki oluş tur maz. Şu
fark la ki, gök ci sim le ri oluş ve bo zu lu şa tâbî de ğil -
dir. Oy sa dün ya da ki oluş ve bo zu lu şu açık la mak
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için İbn Sînâ dört un su run va rol ma sı nı ge rek li
gör müş, ilk mad de yi de bir il ke ola rak al mış tır. Fa -
al (et kin) ol ma sı ba kı mın dan Fa al Akıl da sûret le -
rin izi nin (resm-i su ver) bu lun ma sı gi bi, Fa al
Akıl dan ya yı lan mad de de de mün fa il (edil gin) ol-
ma sı ba kı mın dan aşa ğı dün ya sûret le ri nin izi bu-
lu nur.

Böy le ce mad de siz akıl lar dan, özel lik le on la -
rın so nun cu su olan ve biz le ri de yö ne ten Fa al
Akıl dan gök le rin or tak olan da i revî ha re ket le ri nin
iş ti ra kiy le bir şey ya yı lır ki bu na mad de de nil -
mek te dir. Da ha son ra sûret ler, Fa al Akıl dan, bu
kez de gök ci sim le ri nin fark lı la şan ha re ket le ri nin
iş ti ra kiy le mad de ye ya yı lır. Böy le ce tö zün de bu-
lu nan ve Fa al Akıl dan ya yıl mış olan ge nel ye te -
nek ten son ra özel ye te ne ği ne gö re Fa al Akıl dan
mad de ye iz dü şüm ola rak özel bir sûret ya yıl mış
olur.15 Mad de il kin dört un su run sûre ti ne bü rü -
nür. Un sur lar da ki öl çü lü lü ğe gö re de, sı ra sıy la ma-
den ler, mi ne ral ler, bit ki ler, hay van lar ve ni ha yet
in san mey da na ge lir.

Sudûr sü re cin de İlk Var lık tan iti ba ren mad de -
ye ka dar aşa ğı ya doğ ru bir de re ce len me söz ko nu -
su iken, mad de den son ra ki oluş lar yu ka rı ya doğ ru
bir de re ce len me içe ri sin de dir. İniş sü re cin de ki ba-
sa mak la rın il ki, “akıl la r” de ni len so yut rûhânî me-
lek ler ba sa ma ğı dır. Son ra “nefs le r” ola rak ad lan-
dı rı lan rûhânî me lek ler ba sa ma ğı ge lir ki, bun lar
iş çi (ame le) me lek le ri dir. Son ra en aşa ğı da ki ne ula-
şın ca ya ka dar bir bir le ri ne üs tün lük le ri olan gök ci-
sim le ri nin ba sa ma ğı ge lir. Bun lar dan son ra oluş ve
bo zu lu şa tâbi olan mad de nin va ro lu şu baş lar. Mad -
de il kin dört un su run sûre ti ne bü rü nür ve son ra ba-
sa mak ba sa mak yük sel me ye baş lar. Ya ni bun dan
son ra un sur la rın sûre tiy le ilk va ro lan, ken di sin den
son ra ge le ne gö re da ha ba ya ğı ve aşa ğı bir de re ce -
de dir. İçin de mad de nin bu lun du ğu şey bun la rın en
aşa ğı ba sa ma ğı dır. Da ha son ra dört un sur, son ra ge-
liş me yen bi le şik ler, son ra ge li şen ler (nâmiyât), son -
ra da can lı lar mey da na ge lir ki, bun la rın en üs tü nü
in san, in san la rın en üs tü nü ise amelî er dem ler an-
la mın da ki huy la rı el de eden ve “bil fi il akı l” ha li ne
ge le rek nef si yet kin leş miş olan kim se dir. Bun la rın
en üs tü nü ise pey gam ber lik (nü büv vet) ba sa ma ğı
için ha zır olan kim se dir. Bu kim se nin nefsânî ye ti -
le rin de şu üç özel lik bu lu nur:

a) Al lah ’ın kelâmı nı işit me si.

b) Al lah ’ın me lek le ri ni ken di si nin on la rı gö-
re ce ği bir bi çim de dü şün müş ola rak gör me si ki bu,
ona vah ye den me lek le rin si lu et (ka ral tı) ola rak gö-
rül me si dir.

c) Ku la ğın da Al lah ve me lek ler ta ra fın dan işi-
te ce ği bir se sin mey da na gel me si ve hiç bir can lı ya
da in sa nın ko nuş ma sı ol mak sı zın onu duy ma sı ki
bu da, ona vah yo lu nan şey dir.”16

Pey gam ber lik güç le ri nin en yü ce si ise, her ko-
nu da ki aklî il ke le ri Fa al Akıl dan al ma ya el ve riş li
olan ve ken di sin de Fa al Akıl da ki sûret le rin bir an -
da (def ’a ten) ya da en kı sa za man da tak lit yo luy la
de ğil de, iz dü şüm ola rak be lir di ği “kut sal akı l” ba-
sa ma ğı dır.17

Ni te kim İsbâtü’n-Nü büvvât ad lı ese rin de de
İbn Sînâ, man tık ta ki böl me yön te mi ni kul la na rak
va ro lan la rı ba sa mak lan dı rır. Bu na gö re var lık lar
(en niyyât) iki bö lü me ay rı lır: Ken di ba şı na va ro -
lan lar ve ken di ba şı na va rol ma yan lar ki, bun lar dan
il ki da ha üs tün dür (ef dal). Ken di ba şı na va ro lan
ma hi yet ler de ya mad de de ol ma yan sûret ve var-
lık lar dır ya da mad de el bi se si gi yin miş sûret ler dir
ki, bun la rın da il ki üs tün dür. Mad de de ki sûret ler
de –bun lar ci sim ler di r– ya ge li şen ya da ge liş me -
yen sûret ler dir ki bun la rın da il ki üs tün dür. Ge li -
şen ler de ya can lı ya da can sız dır ki bun la rın da il ki
üs tün dür. Can lı lar da ya dü şü nen ya da dü şün me -
yen dir ki bun la rın da il ki üs tün dür. Dü şü nen can -
lı da ya me le ke ha lin de dü şü nen ya da me le ke
ha li ne gel me miş dü şü nen dir ki  bun la rın da il kin
üs tün dür. Me le ke sa hi bi olan ise ya fi i le tam çı kan
ya da çık ma yan dır ki bun la rın da il ki üs tün dür. Fi -
i le tam çı kan me le ke li dü şü nen can lı nın da dü şün -
me si ya ara cı sız ola rak ya da ara cıy la fi i le çı kar ki
bun la rın da il ki üs tün dür. Mad de li sûret ler de ki
fark lı laş ma nın bu ra da so na er di ği ni ifa de eden İbn
Sînâ’ ya gö re dü şün me si ara cı sız ola rak fi i le tam bi-
çim de çı kan ki şi, pey gam ber (ne bi) ola rak ad lan dı -
rı lan kim se dir.18

İbn Sînâ ta ra fın dan or ta ya ko nu lan var lık dü-
ze nin de in sa nın ye ri nin ay rı bir öne mi nin ol du ğu
açık tır. Çün kü in san, var lık ya pı sı ba kı mın dan un-
sur lar da ki öl çü lü lü ğün en üst dü zey de oluş tu ğu bir
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be den ve bu be de ne uy gun bir nefs ten mey da na
gel miş tir. Be de ni yö nüy le o, “du yu âle mi ” ne; nef si
yö nüy le yük sek il ke le re ya da “akıl âle mi ” ne dö-
nük tür. İnsan nef si nin en te mel özel li ği, aklî bir
âlem ol ma sı dır. Fi lo zo fa gö re onun aklî bir âlem ol-
ma sı de mek, mad de den uzak ol du ğu için ken din de
dü şü nü lür olan her var lı ğın sûre ti nin; ya da ken-
din de dü şü nü lür ol ma yan, fa kat mad de de bir sûret
olan ve akıl gü cü nün, sûre ti ni mad de den so yut la -
dı ğı her var lı ğın sûre ti nin ken di sin de mey da na ge-
le bi lir bir var lık ol ma sı de mek tir. Bu ise onun,
dü şü nü lür sûret le rin ya pı cı sı ve ya ra tı cı sı, ay nı za-
man da alı cı sı ol ma sı an la mı na ge lir.19 Araş tır ma -
mı zın bun dan son ra ki kıs mın da ele alı na ca ğı üze re,
in sa na bu imkânı sağ la yan ye ti le rin en üs tün de
“kut sal akı l” bu lu nur.

AKIL ÖĞ RE Tİ Sİ
İbn Sînâ “el-Hudûd” ad lı söz lük ni te li ğin de ki ese-
rin de, Aris to te les ’e atıf ta bu lu na rak ak lın se kiz an-
la mın dan söz eder.20 İlki, Aris to te les ’in “Bur han
Ki ta bı ”n da zik ret ti ği akıl dır. Di ğer ye di si ise, Aris-
to te les ’in “Nefs Ki ta bı ”n da söz et ti ği akıl lar dır.
Bun lar da, te o rik (na zarî) akıl, pra tik (amelî) akıl,
he yulânî (mad de li, te mel) akıl, bil me le ke (ye te nek
ha lin de) akıl, bil fi il (edim sel) akıl, müs tefâd (ka za -
nıl mış) akıl ve fa al (et kin) akıl dır.21

İmdi ak lın İbn Sînâ ta ra fın dan Aris to te les ’e at-
fe di le rek ve ri len bu an lam la rı na geç me den ön ce fi-
lo zo fu mu zun nefs ile il gi li gö rüş le ri üze rin de
dur ma mız ge rek mek te dir. Zi ra sis tem bu doğ rul tu -
da ku rul mak ta ve akıl ya nefs te do ğuş tan olu şan
bil gi ler ya nef sin bir ye ti si ya da nef sin yet kin leş -
me si ola rak ele alın mak ta dır. 

NEF SİN TA NI MI VE TÜR LE Rİ

İbn Sînâ, nef si iki açı dan ta nım la mak ta dır:

a) İnsan, hay van ve bit ki le rin pay laş tı ğı bir
mâna ya ve ri len isim dir ki, bu mâna do ğal ve or ga -
nik, bil kuv ve ha yat sa hi bi olan cis min yet kin li ği -
dir. 

b) İnsan ve me lek le rin pay laş tı ğı bir mâna ya
ve ri len isim dir ki, bu an la mıy la nefs ise ci sim ol-
ma yan bir töz, bil kuv ve ya da bil fi il bir akıl il ke -

sin den ge len bir se çim (ih tiyâr) ile ken di si ni ha re -
ket et ti ren bir yet kin lik tir. Eğer bu dü şün me il ke -
si, ya ni akıl, bil kuv ve ise in san nef si nin ay rı mı;
bil fi il ise me lek nef si nin bir ay rı mı ya da özel li ği -
dir.22

Bu ra da, bi rin ci an la mıy la nef sin, do ğa bi lim -
le ri nin ko nu su, ikin ci an la mıy la ise me ta fi zi ğin ko-
nu su ol du ğu so nu cu çı ka rı la bi lir. Öy le ki Şifâ ve
Necât gi bi sis te ma tik eser le rin de İbn Sînâ, do ğa bi-
lim le ri nin (tabîiyyât) so nu na yer leş tir di ği nefs öğ-
re ti si ile akıl öğ re ti si ne, akıl öğ re ti si ile de
me ta fi zi ğe (ilâhiyyât) ge çiş yap mak ta dır.23

Bu na gö re Şifâ’nın “nef s” ile il gi li bö lü mü nün
ilk ma ka le sin de İbn Sînâ, nef sin va ro lu şu hak kın da,
onun ci sim ol ma yan bir töz ol du ğu tes pi tin de bu lu-
na rak nef si şu şekil de ta nım lar: “Çev re miz de öy le
ci sim ler var dır ki, bun lar du yum sar lar,  ira de ile
ha re ket eder ler, hat ta bes le nip bü yür ler ve ben zer -
le ri ni üre tir ler. Bu ci sim le rin, bu tür fi il le re ci sim -
li lik le rin den ötü rü sa hip ol ma sı müm kün de ğil dir.
On la rın öz le rin de ci sim li lik le rin den baş ka il ke le -
rin ve ken di sin den bu fi il le rin doğ du ğu bir şeyin
ol ma sı ge re kir. İş te ay nı sü reç te ol ma yan fi il le rin
or ta ya çık ma sı için il ke olan her şeye nefs adı ve ri -
lir.”24 İbn Sînâ’ nın bu ra da ki ta nım ve tes pit le ri yu-
ka rı da be lir ti len bi rin ci an la mıy la, ya ni do ğa
bi lim le ri nin ko nu su ola rak nef se te ka bül et mek te -
dir.25 Ese rin iler le yen say fa la rın da ise bit ki ve hay-
van nef si nin ye ti le ri ta nı tıl dık tan son ra dü şün me si
olan in san nef si ele alın mak ta dır. 

Bu bağ lam da do ğal ci sim le re ait ilk yet kin lik -
le rin do ğal ci sim le rin tür lü lü ğü ora nın da çe şit len -
di ği ni ifa de eden İbn Sînâ, dış dün ya da göz lem-
le ne bi len ve do ğal ci sim ler den ba zı la rı nın sa hip ol-
du ğu ey lem le rin oluş tur du ğu fark lı du rum la rın,
nef sin de ye ti ve yet kin lik ola rak fark lı sı nıf la ra ay-
rıl ma sı na yol aç tı ğı nı be lir te rek nef sin ey lem le ri ni
ve bu ey lem le re te ka bül eden tür le ri ni üç grup ta
top lar. Öy le ki nefs, bit ki nef si, hay van nef si ve in -
san nef si ol mak üze re üç bö lü me ay rı la bi len tek bir
cins gi bi dir.

Bit ki nef si, “do ğal ve or ga nik olan cis min üre -
me, bü yü me ve bes len me yö nün den ilk yet kin li ği”;
hay van nef si, “do ğal ve or ga nik olan cis min ti kel -
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le ri al gı la ma sı ve irâde ile ha re ket et me si ba kı mın -
dan ilk yet kin li ği ”, in san nef si ise, “do ğal ve or ga -
nik olan cis min, dü şün ce ye da ya lı se çim
(ih tiyârü’l-fikrî) ve man tık sal çı ka rım (el-is tinbât
bi’r-re’y) ile ey lem de bu lun ma sı ve tü mel du rum -
la rı al gı la ma sı ba kı mın dan ilk yet kin li ği di r”26

Bu ra da ki ay rı mın, Aris to te les ’in ha yat kav ra -
mı nın içe ri ne iliş kin gö rüş le ri ne da yan dı ğı söy le -
ne bi lir. Aris to te les ’e gö re bir cis min ya şa dı ğı nı
söy le ye bil mek için, ha yat kav ra mı nın içe rik le rin -
den, ya ni akıl, du yum sa ma, ye rel ha re ket, bes len -
me, de ğiş me, bü yü me gi bi ye ti ler den sa de ce bi ri nin
bu lun ma sı ye ter li dir. Bu ne den le tüm bit ki ler bes-
len me le ri ve bü yü me le ri ba kı mın dan ha yat sa hi bi -
dir.27 Hay van sal ha ya tın ay rı mı du yum sa ma ye ti si,
in san ha ya tı nın ay rı mı ise akıl ye ti si dir. İnsan, bit-
ki sel ve hay van sal ye ti le ri ken din de bir leş ti rir; ak -
la sa hip ol mak la da üs tün lük ka za nır.28

İNSAN NEF Sİ NİN YE Tİ LE Rİ: TE O RİK AKIL VE PRA TİK AKIL

İbn Sînâ’ ya gö re in san nef si, al tın da ve üs tün de ol -
mak üze re iki ya na nis pe ti olan tek bir töz dür; her
bir ya na gö re de, ken di si ile o yan ara sın da ki iliş ki -
le ri dü zen le yen iki ye ti si var dır. Bun lar “pra tik ye -
ti ” (el-kuv ve tü’l-âmi le) ve “te o rik ye ti ” dir
(el-kuv ve tü’l-âli me). Bu iki ye ti den her bi ri ne ad
or tak lı ğı iti ba riy le “akı l” de ni lir.29 Pra tik ye ti, nef-
sin, al tın da ki ya nı olan be den le il gi li ve be de ni yö-
net me ih ti ya cı na gö re sa hip ol du ğu “pra tik akı l”
(el-ak lü’l-amelî) adıy la öz gün le şen ye ti si dir. Te o -
rik ye ti ise, ken di sin den et ki len me si ve al ma sın dan
do la yı, nef sin, üs tün de ki ya nı ile il gi li ve tö zü nü
ta mam la ma ih ti ya cı na gö re “te o rik akı l” (el-ak lü’n-
na zarî) adıy la öz gün le şen ye ti si dir. Açık ça sı, san ki
in san nef si nin iki yü zü var dır: Bi rin ci si be de ne dö-
nük tür ve be de nin ta bi a tın dan kay nak la nan hiç bir
et ki yi alı cı ol ma ma sı ge re kir; ikin ci si yük sek il ke -
le re dö nük tür ve sü rek li ola rak ora dan alı cı ve et-
ki le nir ol ma sı ge re kir.30

İmdi, pra tik akıl, ken di ne öz gü gö rüş le rin ge-
rek tir di ği tarz da, in san be de ni ni dü şün ce ye da ya lı
özel ve ti kel ey lem le re doğ ru ha re ket et ti ren il ke -
dir.31 O, ilk, meş hur ve de ne yi me bağ lı ön cül ler den
ha re ket le be lir le nen ih tiyârî (se çim lik) amaç la ra
ula şıl ma sı için ya pıl ma sı ge re ken ti kel in san ey lem-

le ri hak kın da zo run lu ola nı bu lup çı ka rır.32 Do la -
yı sıy la o, in sa nın ey lem de bu lun ma sı, bir işi yap-
ma sı ya da terk et me si ile il gi li ola rak iyi ye ve
kö tü ye inan ma sı ve insânî sa nat la rı ger çek leş tir -
me si ile il gi li bir ye ti dir.33 Ay rı ca, pra tik akıl, be -
den ye ti le rin den et ki len me me si, tam ter si ne on la ra
hâkim ol ma sı ge re ken ye ti dir. Bu ise, te o rik ak lın
yar gı la rı nın ge rek tir di ği doğ rul tu da olur. Öy le ki,
be den ye ti le ri nin pra tik ak lın kon tro lü al tı na alın-
ma sıy la, pra tik akıl da be den den ve ta biî şey ler den
ge len bir ta kım iç gü dü sel du rum lar, ya ni kö tü huy-
lar oluş maz. Böy le ce pra tik akıl, do ğal du rum lar -
dan et ki len me mek için be de nin ye ti le ri ne hâkim
olur ve on la ra bo yun eğ di rir; bu hâki mi yet ne ti ce -
sin de de onun iyi huy la rı olur. Te o rik akıl ise, salt
tü mel le re öz gü dür;34 ya ni in san nef si nin, mad de -
den so yut tü mel sûret le rin iz dü şüm le ri ni al ma
özel li ği ne sa hip olan ye ti si dir. Eğer bu tü mel sûret -
ler özü ge re ği so yut lar sa, öy le ce nef se ba sı lır lar.
Eğer de ğil ler se, ken di le rin de hiç bir mad di bağ lan -
tı kal ma ya cak şekil de, te o rik akıl on la rı mad de le -
rin den ayı ra rak so yut lar.35

İbn Sînâ, in san nef si nin bu iki ye ti si ne pa ra lel
ola rak fel sefî bi lim le ri de te o rik bi lim ler ve pra tik
bi lim ler di ye iki ye ayı rır. Te o rik bi lim ler, ken di -
sin de bil fi il ak lın mey da na gel me siy le nef sin te o -
rik ye ti si nin yet kin leş me si ni sağ la yan bi lim ler dir.
Bu yet kin leş me, ey lem ve du rum la rı mız la il gi si ol-
ma yan kav ram (ta sav vurât) ve yar gı la rın (tasdîkât)
mey da na gel me siy le or ta ya çı kar. Pra tik bi lim ler
ise, ey lem le ri miz le il gi li du rum lar hak kın da kav-
ram ve yar gı la rın oluş ma sıy la, ön ce lik le te o rik ye-
ti nin yet kin leş me si ni, da ha son ra bun lar dan pra tik
ye ti nin huy lar la yet kin leş me si ni sağ la yan bi lim ler -
dir.36

TE O RİK AK LIN DÜ ŞÜ NÜ LÜR NES NE LER LE İLİŞ Kİ Sİ:

İbn Sînâ’ ya gö re al gı la ma, al gı la nan şeyin sûre ti ni
al mak tır. Eğer al gı la nan şey mad de li ise, fi lo zo fu -
mu zun dört ba sa mak ta sı ra la dı ğı yol lar dan her han -
gi bi ri siy le mad de den so yut lan mış bir sûret alı nır.
Bu so yut la ma ba sa mak la rı şun lar dır: 

a) Du yu Al gı sı (el-idrâkü’l-hissî): Du yu, mad-
de den al dı ğı sûre ti, ni ce lik, ni te lik, yer ve ko num
gi bi ek le ri ile bir lik te alır; bu da ken di si ile mad de
ara sın da bir iliş ki nin ger çek leş me siy le olur. Eğer
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bu iliş ki or ta dan kal kar sa, al ma iş le mi de or ta dan
kal kar. Ya ni mad de nin kay bol ma sıy la du yu da ki
sûret de kay bo lur. Do la yı sıy la du yu, al dı ğı sûre tin
ken di sin de va rol ma sı için mad de nin var lı ğı na ih ti -
yaç du yar. Du yu, al dı ğı sûre ti bü tün ek le rin den so-
yut la ma mış tır; bu yüz den de sûre ti ken din de sa bit
ve de ğiş mez kıl ma sı müm kün ol maz.

b) Ha yal Al gı sı (el-idrâkü’l-hayâlî): Ha yal, so-
yut la dı ğı sûre ti du yu nun kin den da ha tam bir şekil -
de mad de den uzak laş tı rır. Öy le ki, ha ya lin
al gı la dı ğı sûre ti, mad de den çe kip çı kar ma sı, o sû-
re tin ken di sin de va rol ma sın da mad de nin var lı ğı na
ih ti yaç duy ma ya cak öl çü de da ha tam dır. Böy le ce,
mad de or ta dan kalk sa bi le, sûret ha yal de de ğiş me -
den bu lu nur. Fa kat yi ne de ha yal al gı sın da sûret,
mad de nin ek le rin den so yut lan mış de ğil dir.

Du yu ile ha ya lin al gı sı ara sın da ki far ka ge lin -
ce, du yu, sûre ti mad de den de mad de nin ek le rin den
de tam ola rak so yut la maz; bu na kar şı lık ha yal, sû-
re ti mad de den tam ola rak so yut lar, fa kat mad de nin
ek le rin den tam ola rak so yut la maz. Çün kü ha yal -
de ki sûret, du yu lur bir sûret ol ma sı ba kı mın dan ni-
ce lik, ni te lik ve ko num gi bi ek le re sa hip tir. Ya ni
ha yal de ki sûre ti, bir tü rün bü tün fert le ri ni kap sa -
ya cak şekil de ta hay yül et mek müm kün de ğil dir.
Ör ne ğin ha yal de bu lu nan “in sa n” sûre ti, in san lar
ara sın da bi ri ne ben zer; ama ha ya lin ta hay yül et ti -
ği bi çim de ol ma yan in san lar da var dır.

c) Ve him Al gı sı (el-idrâkü’l-vehmî): Ve him,
so yut la ma da ha yal ba sa ma ğı nın bi raz da ha öte si ne
ge çer. Çün kü o, iyi lik, kö tü lük, uyum lu luk ya da
uyum suz luk gi bi öz le ri ba kı mın dan mad de li ol ma -
yan mâna la rı al gı lar. Şöy le ki, şekil, renk, ko num,
vb. du rum lar yal nız ci sim li mad de le re öz gü du rum-
lar dır. Oy sa iyi lik, kö tü lük, uy gun luk, ay kı rı lık vb.
du rum lar, ken di le ri ne mad de de ol ma ha li iliş se de,
öz le ri ba kı mın dan mad de li ol ma yan du rum lar dır.
İş te ve him, öz le ri ba kı mın dan mad de li ol ma yan,
fa kat ken di le ri ne mad de de bu lun ma ha li ili şe bi len
bu gi bi du rum la rı mad de den alır ve al gı lar. Veh-
min bu ba şa rı sı du yu dan ve ha yal den da ha güç lü
bir so ruş tur ma (is tiksâ) ve da ha ya lın bir eği lim dir.
Şu var ki ve him, al gı la dı ğı sûre ti mad de nin ek le -
rin den ayır maz. Bu gi bi du rum la rı o, ti kel ola rak,
ya ni tek tek du rum la ra gö re mad de nin ek le riy le ni-
te len miş ve du yu lur bir sûre te iliş miş ola rak al gı lar.

Çün kü ve him, ha ya lin de ka tı lı mıy la sûre ti alır.

d) Akıl Al gı sı (el-idrâkü’l-aklî): Akıl, sûret le rin
as lı na uy gun ola rak ken di sin de bu lun du ğu ye ti dir.
Öy le ki akıl, bü tün sûret le ri her yön den mad de den
so yut lan mış ola rak al gı lar. Akıl, özü ge re ği mad de -
den so yut olan nes ne le ri öy le ce so yut ola rak; mad-
de de bu lu nan sûret le ri ise, her yön den mad de den
ve mad de nin ek le rin den so yut la ya rak al gı lar. Söz-
ge li mi ak lın el de et miş ol du ğu “in sa n” sûre ti ge nel-
dir. Bu ge nel li ği akıl, onu ni ce lik, ni te lik, yer ve
ko num gi bi her tür lü maddî ek ler den ayı ra rak ve
her kes için söy len me si doğ ru ola cak şekil de bun-
lar dan so yut la ya rak tek bir ta bi at ola rak el de eder.37

Kı sa ca nefs, özün de dü şü nü lür nes ne le rin sû-
ret le ri ni mad de den so yut la ya rak al mak su re tiy le
dü şü nür. Sûre tin so yut ol ma sı, ak lın onu mad de -
den ve mad de nin ek le rin den so yut la ma sı ya da sû-
re tin ken din de mad de den so yut ol ma sı de mek tir
ki, bu ikin ci du rum da nefs, onu so yut la ma zah me -
tin den kur tul muş olur.38 Do la yı sıy la her aklî al gı -
la ma, mad de siz ve mad de nin ili nek le rin den so yut
bir sûre te her han gi bir nis pet tir. Bu nis pet, ken di -
si ne ba sı lan alı cı bir töz ol ma sı iti ba riy le nef se ait;
ya pı cı ve ya ra tı cı bir il ke-töz ol ma sı iti ba riy le de
ak la ait bir nis pet tir. Ak lın özü nü bu sûre te il ke ol-
ma sı na öz gü kı lan şey, ak lın bil fi il dü şü nü şü dür.
Nef si, bu sûre ti ken di siy le ta sar la ma sı na ve onu
ken di si için al ma sı na öz gü kı lan şey de, nef sin bil-
fi il dü şü nü şü dür.39

İmdi, nef sin dü şü nü lür sûret ler le iliş ki si ne
eleş ti rel açı dan yak la şan İbn Sînâ, ki mi le ri nin ile ri
sür dü ğü gi bi nef sin özü nün dü şü nü lür sûret le re dö-
nüş me si nin söz ko nu su ol ma dı ğı nı ifa de eder.40

Ona gö re nefs, bil fi il var lık lar dan her han gi bi ri nin
sûre ti de de ğil dir. Öy le ki onun özü fi i lin ken di si -
dir; hat ta o, özü ba kı mın dan fi il dir. Yi ne İbn Sînâ’ -
ya gö re nefs, akıl lı (âkil) olan bir şey dir. Akıl ise ya
nef sin ken di siy le dü şün dü ğü ye ti si ya da dü şü nü lür
nes ne le rin nefs te ki sûret le ri an la mı na ge lir. Çün -
kü bu sûret ler, an cak nef se gir mek le dü şü nü lür -
ler.41

Tam bu nok ta da şu da ak la gel mek te dir ki, in-
sa nın dü şü nü lür nes ne le ri ka zan ma sı ve son ra unu-
tup da baş ka la rı na yö nel me si na sıl ol mak ta dır?
Açık ça sı ka za nıl dık tan son ra unu tul muş olan dü-
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şü nü lür nes ne ler nefs te bil fi il kal mak ta ve nefs on-
la rı bil fi il dü şün mek te mi dir, yok sa onun bun la rı
ken din de de po la yan bir de po su mu var dır? Bu so-
ru lar kar şı sın da İbn Sînâ şu se çe nek le ri sı ra lar ve
her bi ri nin doğ ru lu ğu nu ay rı ay rı de net ler:

a) Eğer nef sin dü şü nü lür nes ne le ri ken din de
de po la yan bir de po su var sa, bu de po, nef sin ya özü
ya be de ni ya da be den li bir şeyi ol mak du ru mun -
da dır. Oy sa dü şü nü lür nes ne le rin iz dü şüm ola rak
be lir di ği töz, ci sim li ola maz ve bö lüm le ne mez.
Çün kü in san nef si nin be de ni ve be de ni ne ili şen
şey ler bu na el ve riş li de ğil dir. Do la yı sıy la dü şü nü lür
nes ne ler ci sim de iz dü şüm ola rak be lir mez. Da ha
açık bir ifa de ile dü şü nü lür sûret ler ko num lu ol ma -
ya el ve riş li de ğil dir. Oy sa on la rın be den le bi tiş me -
le ri, on la rı ko num lu ha le ge ti rir. Be den de ko num lu
ha le gel dik le rin de ise, dü şü nü lür ol ma la rı or ta dan
kal kar. Do la yı sıy la nefs te, dü şü nü lür nes ne ler le il-
gi li ola rak mu ta sar rıf ya da de po gi bi bir şey yok tur.
Nef sin ken di si de mu ta sar rıf gi bi bir şey de ğil dir;
ci sim de ğil dir; cis min ye ti le rin den de po gi bi bir şey
de de ğil dir.

b) Eğer dü şü nü lür sûret ler ken di ba şı na va ro -
lan du rum lar ya da bu sûret ler den her bi ri ken di
ba şı na va ro lan bir du rum çe şi di ise, bu na gö re akıl,
ki mi za man on la ra ba kar, ki mi za man da on lar la il-
gi len mez. Akıl on la ra bak tı ğı za man, on lar akıl da
be li rir ler. Akıl on lar dan yüz çe vi rin ce, on lar da ak -
la gö rün mez olur lar. Bu du rum da nefs ay na; aklî
sûret ler de dı şa rı da ki nes ne ler ko nu mun da olur.
Do la yı sıy la nefs le on lar ara sın da ki iliş ki le re gö re,
ba zen on lar ay na da gö rü nüp ba zen de gö rün mez
olur lar. İbn Sînâ bu se çe ne ği de ak la yat kın bul maz.
Çün kü nefs le on lar ar sın da ki iliş ki yi tan zim ede-
cek bir il ke ol ma dı ğı gi bi, dü şü nü lür sûret le rin
ken di baş la rı na va rol ma la rı da imkânsız dır.

c) Bu du rum da ge ri ye, bi zim tö zü mü zün dı şın -
da, dü şü nü lür sûret le rin özü ge re ği ken di sin de bu-
lun du ğu bir şeyin ol du ğu se çe ne ği ka lır. Bu şey,
bil fi il aklî bir töz dür. “Fa al İlke ” ya da “Fa al Akı l”
ola rak ad lan dı rı lan bu töz, nef sin is te me si ne gö re
sûret le ri nef se pe şi pe şi ne ve rir; nefs bu il ke den yüz
çe vi rin ce ver me iş le mi de ke si lir.42 Ya ni bi zim nef-
si miz le onun ara sın da her han gi bir bi tiş me ol du ğu
za man, on dan özel ye te ne ği mi ze gö re dü şü nü lür

sûret ler nefs le ri miz de iz dü şüm ola rak be li rir ler (ir-
tisâm eder ler). Nefs on dan yüz çe vi rip be den li dün-
ya ya ya da baş ka bir sûre te yö nel di ği za man da ha
ön ce va ro lan gö rün tü si li nir. Bu ra da nefs tıp kı ay -
na gi bi dir. Eğer bu ay na ken di ni kut sal ya na (câni -
bü’l-kuds) çe vi rir se, dü şü nü lür sûret ler on da
be li rir; eğer kut sal yan dan du yu ta ra fı na ya da kut-
sal nes ne ve du rum lar dan (umûru’l-kuds) baş ka
şey le re yö ne lir se on da dü şü nü lür nes ne ler den hiç-
bi ri be lir mez.43

Bu de mek tir ki, dü şü nü lür sûret le rin nefs te
tam fi il ha lin de va rol du ğu nu ve nef sin on la rı tam
fi il ha lin de dü şün dü ğü nü söy le me miz imkânsız dır.
Çün kü nef sin bu sûret le ri dü şün me si nin on la rın
nefs te va rol ma sın dan baş ka bir an la mı yok tur. Ya -
ni dü şü nü lür bir sûre tin nefs te ki var lı ğı, nef sin onu
al gı la ma sı de mek tir. Bu da on la rın hiç unu tul ma -
ma la rı an la mı na ge lir. Do la yı sıy la be de nin nef sin
de po su ol ma sı, nef sin özü nün de bu sûret le rin de-
po su ol ma sı imkânsız dır.44

TE O RİK AK LIN FA AL AKIL LA İLİŞ Kİ Sİ NİN BA SA MAK LA RI

Aris to te les’ ten iti ba ren fel se fe ta ri hin de ger çek ten
önem li olan prob lem ler den bi ri, ak lın kuv ve ha lin-
den fi il ha li ne na sıl çık tı ğı dır. Aris to te les ’in ifa de -
siy le prob lem şudur: Eğer akıl ya lın sa ve et ki le nir
ol ma yıp baş ka hiç bir şey le or tak ni te li ğe sa hip de-
ğil se, dü şün mek bel li oran da et ki len mek ol du ğun -
dan, o na sıl dü şü nür du ru ma gel mek te ve yi ne na sıl
ken di si de dü şü nü lür ol mak ta dır?45

Te o rik ak lın dü şü nü lür sûret le ri ka zan ma ba-
sa mak la rı ola rak da ifa de edi le bi le cek olan bu prob-
lem kar şı sın da İbn Sînâ, be den de ki te o rik ye ti nin
kuv ve den fi i le çık ma sı nın an cak ci sim li ol ma yan
sûret özel li ğin de ki bir tö zün ay dın lat ma sıy la ola-
bi le ce ği ni sa vu nur. Çün kü kuv ve ha lin de ki bir şey
ken di özün den de ğil, an cak ken di si ne fi i li ve ren
baş ka bir şey yar dı mıy la fi i le çı kar. Te o rik akıl söz
ko nu su ol du ğun da, bu fi i li ona ve ren şeyin dü şü -
nü lür sûret ler ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Ya ni te o rik
ak lın kuv ve den fi i le çık ma sı için dü şü nü lür sûret -
le rin ona ba sıl ma sı ge re kir. Bu na gö re de, dü şü nü -
lür sûret le ri te o rik ak la ba san bir şeyin ol du ğu ve
on la rın, bu şeyin özün de bu lun du ğu so nu cu çı kar.
Çün kü bu şeyin “ken din de akı l” ol ma sı ge re kir. Ni-
te kim eğer bu akıl da kuv ve ha lin de bir akıl ol say -
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dı, bu kuv ve den fi i le çık ma iş le mi son su za ka dar
uzar dı ki, böy le ol ma sı mu hal dir. Doğ ru olan, onun
tö zü ba kı mın dan bir akıl ol ma sı ve bil kuv ve akıl
olan her bir ak lın bil fi il ak la dö nüş me si nin se be bi
ol ma sı dır ki, böy le ce o, akıl la rı kuv ve den fi i le çı-
kar ma se be bi ol ma da tek ba şı na ye ter li ol sun. İş te
bu akıl, bil kuv ve olan ve kuv ve den fi i le çı kan her
bir ak la nis pet le “Fa al Akı l” ola rak ad lan dı rı lır. Tıp -
kı he yulânî ak lın Fa al Ak la nis pet le “mün fa il akı l”
ve Fa al Akıl la mün fa il akıl ara sın da ki ak lın da
“müs tefâd (ka za nıl mış) akı l” ola rak isim len di ril -
me si gi bi.

İbn Sînâ’ ya gö re Fa al Ak lın, bil kuv ve olan bi -
zim nef si mi ze ve bil kuv ve dü şü nü lür olan dü şü -
nü lür nes ne le re nis pe ti, gü ne şin, bil kuv ve gö rü cü
olan göz le ri mi ze ve bil kuv ve gö rü nür olan gö rü -
nür nes ne le re nis pe ti gi bi dir. Çün kü gü neş ışı ğı
“bil kuv ve gö rü nür nes ne le r” e ulaş tı ğı za man, göz
“bil fi il gö rü cü gö ze ”, bun lar da “bil fi il gö rü nür
nes ne le r” e dö nü şür. Ay nı şekil de, Fa al Akıl dan da
ta hay yül edi lir (mü te hay yel) şey le re, ya ni bil kuv -
ve dü şü nü lür olan nes ne le re bir ye ti ya yı la rak on-
la rı bil fi il dü şü nü lür nes ne le re, bil kuv ve ak lı da
bil fi il ak la dö nüş tü rür. Gü ne şin, hem ken din de
gö rü nen bir şey hem de gör dü ğü müz öte ki nes ne -
le ri gör me mi zin se be bi ol ma sı gi bi, Fa al Akıl da
hem ken din de dü şü nü lür dür, hem de bil kuv ve
dü şü nü lür olan öte ki dü şü nü lür nes ne le rin bil fi il
dü şü nü lür ol ma la rı nın se be bi dir. Da ha sı ken din -
de dü şü nü lür olan bir şey, mad de den so yut lan mış
bir şey dir. Özel ola rak bir şey, baş ka sı ge re ği de -
ğil de ken din de mad de den so yut ol du ğun da bil fi -
il akıl dır.46 Onun akıl ol ma sı dü şü nü lür
ol ma sın dan ay rıl maz. Çün kü o, ken din de mad de -
siz bir var lık tır ve on da kuv ve ha lin de olan hiç bir
şey yok tur. Oy sa bi zim akıl la rı mız da, akıl ve ak lın
dü şün dü ğü şey bir bi rin den ay rı dır. Çün kü bi zim
akıl la rı mız da kuv ve ha lin de olan bir şey var dır.
Za ten Fa al Ak lın fa al ol ma sı nın an la mı, on da, biz -
de ol du ğu gi bi ne dü şü nü lür sûret le rin alı cı sı bir
şeyin ne de yet kin li ğin oluş tu ğu bir şeyin bu lun -
ma ma sı; tam ter si ne onun ken di ba şı na bil fi il akıl
ol ma sı dır. Onun özü, ken di ba şı na va ro lan aklî bir
sûret ol du ğu ve ken di sin de kuv ve ha lin de olan ya
da mad de de bu lu nan hiç bir şey bu lun ma dı ğı için
bil fi il akıl dır.47

Bu nok ta da Fa al Ak lın ay dın lat ma sı ile kuv ve -
den fi i le çı kan te o rik ak lın dü şü nü lür nes ne le ri el -
de et me ba sa mak la rı nı, ya ni in san da il kin kuv ve
ha lin de olan ak lın na sıl me le ke ha li ne, son ra fi il
ha li ne ve ni ha yet müs tefâd ak la geç ti ği ni araş tır -
ma mız, ak lın ey lem le ri içe ri sin de kut sal ak lın ye ri -
ni be lir le me miz de bi ze nihâî da ya nak la rı
sağ la ya cak tır. Kı sa ca te o rik ak lın dü şü nü lür tü mel
sûret le ri Fa al Akıl dan al ma sı çe şit li ba sa mak lar da
ger çek leş mek te dir. Ni te kim bir şeyi al ma özel li ği -
ne sa hip olan bir şey, o şeyin ba zen bil kuv ve alı cı -
sı, ba zen de bil fi il alı cı sı olur.48

1. Bil kuv ve Akıl: 

İbn Sînâ’ ya gö re “kuv ve ” nin bir bi ri ni iz le yen
(tak dim ve te hir iti ba riy le) üç an la mı var dır:

a) Mut lak ye te nek an la mın da kuv ve, kü çük bir
ço cuk ta ki yaz ma ye te ne ği ne ben zer. On dan he nüz
hiç bir şey fi i le çık ma mış tır ve onun fi i le çı ka ra ca -
ğı bir şey de yok tur. Bu an la mıy la kuv ve, ge nel
(mut lak) ve he yulânî kuv ve adı nı alır.

b) Hiç bir fi i lin or ta ya çık ma ma sı na rağ men
ara cı sız ola rak fi i li ka zan ma ya gö tür me imkânı olan
ye te ne ğe kuv ve de nir ki, bu da ka le mi, ka ğı dı ve
harf le ri ta nı yan ye tiş kin bir ço cu ğun yaz ma ye te -
ne ği ne ben zer. Bu an la mıy la kuv ve, “müm kü n” ya
da “me le ke ” ola rak ad lan dı rı lır.

c) Araç tam lı ğı nın ya nı sı ra ye ni den ka zan ma -
ya ih ti yaç duy mak sı zın, di le di ği za man ya pa bil me
gü cü ne sa hip, hat ta sa de ce ni yet len me nin ken di si -
ne ye te ce ği şekil de ye te nek ol gun lu ğu nun mey da -
na gel di ği du ru ma da kuv ve de nir ki, bu da,
yaz ma dı ğı hal de sa na tı nı ye ri ne ge tir me gü cü olan
kâti bin ye te ne ği ne ben zer. Bu an la mıy la kuv ve,
“kuv ve yet kin li ği ” di ye ad lan dı rı lır.49

Kuv ve nin bu üç an la mı na pa ra lel ola rak, te o -
rik ak lın da Fa al Akıl la iliş ki sin de kuv ve hâli nin üç
ba sa ma ğı var dır:

(a) He yulânî Akıl (Te mel Akıl, Mad de li Akıl):
Te o rik ak lın Fa al Akıl la iliş ki si nin ilk ba sa ma ğı,
mut lak kuv ve iti ba riy le dir ki, bu ba sa mak ta nefs
tü mel sûret le ri al ma ya ha zır dır.50 Al ma sı dü şü nü -
len yet kin lik ten he nüz hiç bir şey al ma mış nef sin
bu ye ti si ne “he yulânî akı l” de nir. Bu ye ti in san tü-
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rü nün her fer din de bu lu nur. Ona he yulânî akıl de-
nil me si nin se be bi “he yu la ” ya (ilk mad de) ben ze -
me si dir. Ni te kim he yu la, özü iti ba riy le hiç bir
sûre tin özü de ğil dir, fa kat her bir sûre tin ka bı dır.51

Ay nı şekil de he yulânî ak lın özün de de hiç bir sûret
yok tur, an cak bü tün sûret le ri al ma ya el ve riş li dir.
Baş ka bir de yiş le ci sim le rin, hiç bir sûre te sa hip ol-
ma ma sı na rağ men her du yu lur sûre ti al ma ya el ve -
riş li bir he yu la sı nın ol ma sı gi bi, nefs le rin de, hiç bir
sûre ti ol ma yan, fa kat her dü şü nü lür sûre ti al ma ya
el ve riş li bir he yu la sı var dır. Açık ça sı bu ye ti, du-
yu lur ve dü şü nü lür bü tün sûret le ri al mak la il gi li
nefs te ki ya lın ye te nek tir. 

İbn Sînâ he yulânî ak lı içi ne ya zı ya zı lan boş
bir lev ha ya ben ze tir.52 Bu nun ya nı sı ra, eğer he yu-
lânî akıl la kas te di len şey, nef sin mut lak ye te ne ği
ise, be den de bu lun du ğu muz sü re ce onun biz de bu-
lun du ğu nu; eğer tek tek du rum la ra gö re nef sin ye-
te ne ği ise el bet te ye te ne ğin, fi i lin var lı ğı ile bir lik te
kay bo la ca ğı nı ifa de eder.53

(b) Bil me le ke Akıl (Ye te nek Ha lin de ki Akıl):
Te o rik ak lın Fa al Akıl la iliş ki si nin kuv ve ha li nin
ikin ci ba sa ma ğı, müm kün kuv ve iti ba riy le dir. Bu
ba sa mak he yulânî akıl da bir ta kım dü şü nü lür nes-
ne le rin mey da na gel miş ol du ğu ba sa mak tır. İbn Sî-
nâ’ nın “ilk dü şü nü lür nes ne le r” de di ği bu bil gi ler,
“bü tün par ça sın dan bü yük tü r” ya da “bir şeye eşit
olan şey ler ay nı eşit lik te di r” gi bi ka za nım la, ya ni
de ne yim, kı yas ya da akıl yü rüt me yo luy la el de
edil me yen ve doğ ru lu ğun dan as la şüp he edil me yen
ön cül ler dir. Bu ön cül ler ara cı lı ğıy la ve on lar sa ye -
sin de ikin ci dü şü nü lür nes ne le re ulaş mak müm kün
olur.54

Ate şin ya kı cı gü cü ol du ğu nu söy le me miz gi bi,
ge nel an lam da ka bul edil miş gö rüş le ri ih ti va et ti ği
için bu akıl, tü mel sûret le ri sa bit bir ye te nek ha lin -
de (me le ke) dü şün me gü cü ne sa hip tir.55

Fi lo zo fu mu za gö re te o rik ak lın bu ba sa ma ğı,
ilk dü şü nü lür nes ne le ri Fa al Akıl dan ara cı sız ola-
rak alır. Şöy le ki, Fa al Akıl dan dü şü nü lür nes ne le -
rin alın ma sı ya ara cı sız ya da ara cı lı olur. Ge nel
dü şün ce le rin ve akıl il ke le ri nin alın ma sı ara cı sız al-
ma dır. İlk dü şü nü lür ler ara cı lı ğıy la ikin ci dü şü nü -
lür le rin alın ma sı ya da dış du yu lar, or tak du yu,
ve him ve akıl yü rüt me ara cı lı ğıy la ka za nıl mış dü-

şü nü lür nes ne le rin alın ma sı ise ara cı lı al ma dır. Fa -
al Akıl dan ara cı sız al ma özel li ği ni ken di sin de biz-
zat bu lun du ran, ya ni ilk dü şü nü lür nes ne le ri Fa al
Akıl dan özüy le ara cı sız alan ye ti ye “me lekî akı l” ya
da “bil me le ke akı l” de nir.

(c) Bil fi il Akıl: Te o rik ak lın tü mel sûret ler le
iliş ki si nin kuv ve ha li nin üçün cü ba sa ma ğı yet kin -
leş miş kuv ve (el-kuv ve tü’l-kemâliy ye) iti ba riy le -
dir. Şöy le ki nefs, bil me le ke akıl olun ca, bil fi il akıl
ve müs tefâd akıl ol ma ya ha zır ha le ge lir. Açık ça sı,
bil me le ke akıl oluş tu ğu za man nefs, kı yas ve ta nı -
mı kul la na bi le cek bir se vi ye ye ge lir ve ka za nım bil-
gi le ri ni el de et me ve on lar la yet kin leş me du ru -
mu na eri şir. Bu da on da ikin ci dü şü nü lür nes ne le -
rin mey da na gel miş ol ma sı ve san ki on da de po lan -
mış ola rak, ne za man di ler se bu sûret le ri mü ta la a
et me si ve dü şün me si, ay rı ca dü şün dü ğü nü de dü-
şün me si de mek tir. An cak te o rik ak lın, bu ba sa -
mak ta dü şü nü lür nes ne le re bil fi il yö nel di ği ve
on la rı mü ta la a et ti ği söy le ne mez. Fa kat di le di ği za -
man bu nu ya pa bil me gü cü ne sa hip tir. Ya ni nefs te,
Fa al Akıl dan ka za nıl mış dü şü nü lür nes ne ler oluş tu -
ğu za man, on lar nefs te bil fi il bu lun ma sa lar da, nefs
on la rı el de et miş ol du ğu için bil fi il akıl ol muş de-
mek tir. Çün kü o, da ha ön ce on la rı dü şün müş tür ve
ne za man is ter se kül fet siz ola rak ve ye ni den ka za -
nım ge rek mek si zin dü şü nür.56

2. Müs tefâd Akıl (Mut lak Fi il Ha li):

Te o rik ak lın Fa al Akıl la iliş ki si nin son ve fi il
ha lin de ki ba sa ma ğı mut lak fi il iti ba riy le dir. Bu ba-
sa mak, mâkul sûre tin he yulânî akıl da ha zır hal de
ol du ğu ba sa mak tır ki, te o rik akıl o sûre ti bil fi il mü-
ta la a eder ve dü şü nür, fi il ha lin de dü şün dü ğü nü de
dü şü nür. Böy le lik le he yulânî akıl, müs tefâd akıl
olur.57 Baş ka bir de yiş le müs tefâd akıl, he yulânî ve
bil me le ke akıl la rın ken di le riy le fi i le çık tık la rı bil-
fi il dü şü nü lür tü mel sûret ler le sûret len miş ye ti dir.58

Şöy le ki bil fi il akıl, ken di özü ne nis pet le bil fi il bir
akıl, fâili ne ya ni Fa al Ak la nis pet le de müs tefâd
akıl dır.59

KUT SAL AKIL

KUT SAL AK LIN TA NI MI VE 
AK LIN BA SA MAK LA RI ARA SIN DA Kİ YE Rİ

Yu ka rı da ana hat la rıy la be tim le di ği miz İbn Sînâ’ -
nın akıl öğ re ti sin de, “kut sal akı l” kav ra mı geç me -
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mek te dir. Bu ha liy le “kut sal akı l”, bil gi te o ri si açı-
sın dan pey gam ber li ği te mel len dir me ama cıy la sis-
te me iliş ti ril miş bir kav ram özel li ği gös ter mek te dir.
Bu du ru mu aça cak olur sak; 

1. Ge nel ola rak bü tün in san lar da bu lu nan
nâtık nef sin ye ti le ri ba kı mın dan in san lar da bir
fark lı laş ma var dır. On da ha zır olan ilk ye ti, he yu-
lânî akıl dır. He yulânî akıl bü tün in san lar da or tak -
tır.

2. Nâtık nef sin ikin ci ye ti si, ge nel ola rak ka bul
edil miş gö rüş le ri ih ti va et ti ği için tü mel sûret le ri
dü şün me güç ve ye te ne ği ne sa hip olan ve bil me le -
ke akıl de ni len ye ti dir.

3. Bu iki ye ti nin alıp, ken di siy le fi i le çık tık la rı
dü şü nü lür tü mel sûret ler le bil fi il sûret len miş nef-
sin üçün cü ye ti si ise müs tefâd akıl dır. Müs tefâd ak -
lın he yulânî akıl da ki var lı ğı bil fi il de ğil dir; özüy le
de (biz zat) de ğil dir. Onun he yulânî akıl da ki var lı ğı
he yulânî akıl da özüy le bu lu nan bir “var kı lı cı ” dan
(mûcid) ge lir ve he yulânî akıl onun sa ye sin de kuv-
ve den fi i le çı kar. İbn Sînâ, İsbâtü’n-Nü büvvât ad lı
ese rin de bu var kı lı cı nın “tü mel akı l”, “tü mel nef s”
ya da “âle min nef si ”,60 di ğer eser le rin de ise “Fa al
Akı l” ola rak isim len di ril di ği ni ifa de eder. 

İmdi, bir şey de özüy le bu lu nan her şey, o şey
va rol du ğu sü re ce onun la bir lik te bil fi il var dır. Bir
şey de ili nek sel ola rak (bi la raz, iğ re ti, do lay lı) bu lu -
nan her şey ise, o şey de ba zen bil fi il, ba zen bil kuv -
ve bu lu nur. Her ne ki bir şeye özüy le sa hip tir, o şey
on da sü rek li bil fi il dir. Ken di sin de kuv ve ha lin de
olan şeyi de, ara cı lı ya da ara cı sız ola rak fi i le çı ka -
rır. Söz ge li mi ışık, özüy le gö rü nür dür ve bil kuv ve
gö rü nür olan her şeyin fi i le çık ma sı nın ne de ni dir.
Ve yi ne ateş, ken din de sı cak tır; ay nı za man da di ğer
nes ne le rin ısı tı cı sı dır. Ate şin, ten ce re ara cı lı ğıy la
su yu ısıt ma sı ara cı lı bir fi i le çı kar ma, doğ ru dan te-
ma sıy la ten ce re yi ısıt ma sı ise ara cı sız ola rak özüy -
le fi i le çı kar ma dır.61

Böy le lik le İbn Sînâ, özüy le ve ri ci olan dan al-
ma nın ara cı lı ya da ara cı sız ol mak üze re iki şekil de
ol du ğu nu ifa de eder. Ke za, dü şü nü lür nes ne le rin
Fa al Akıl dan alın ma sı da, ara cı sız ya da ara cı lı olur.
Ge nel dü şün ce le rin ve akıl il ke le ri nin Fa al Akıl dan
alın ma sı ara cı sız olur. İlk dü şü nü lür nes ne ler ara-

cı lı ğıy la ikin ci dü şü nü lür nes ne le rin alın ma sı ve ya
dış du yu, or tak du yu, ve him ve akıl yü rüt me gi bi
araç ve ge reç ler ara cı lı ğıy la ka za nıl mış dü şü nü lür
nes ne le rin alın ma sı da ara cı lı al ma dır.

Bu na gö re nâtık nefs, Fa al Akıl dan ala cak la rı nı,
ba zen ara cı lı ba zen de ara cı sız al mak ta dır. Şu var ki,
nef sin ara cı sız al ma sı bi le özüy le de ğil dir. Çün kü
on da ara cı sız al ma ili nek sel ola rak bu lu nur. Öy le ki
ara cı sız al ma, özüy le ka za nım da bu lu nan bir şey le
olur. Bu şey, özüy le ara cı sız ola rak alan bil me le ke
akıl dır. Do la yı sıy la bil me le ke ak lın al ma sı, nef sin
öte ki ye ti le ri nin al ma sı nın ne de ni dir.

Ay rı ca, ilk dü şü nü lür nes ne le rin bil me le ke
akıl ta ra fın dan ara cı sız ola rak alın ma sı da iki şekil -
de olur:

a) Bi rin ci si, bil me le ke ak lın on la rı ko lay bir
yol la ara cı sız al ma sı dır.

b) İkin ci si, alı cı nın sa de ce alın ma sı ko lay olan-
la rı ara cı sız al ma sı dır.

Bu na gö re, güç lü lük ve za yıf lık, ko lay lık ve
zor luk ba kı mın dan alı cı ve alı nan da bir fark lı laş ma
var dır ve bu fark lı laş ma nın son su za ka dar uzan ma -
sı imkânsız dır (mu hal). Za yıf lık ta ra fın da ki sı nır,
ara cı lı ya da ara cı sız bir tek dü şü nü lür nes ne yi bi -
le al ma mak tır. Güç lü lük ta ra fın da ki sı nır ise, dü-
şü nü lür nes ne le rin hep si ni ara cı sız ola rak al ma dır.

Bu yüz den ak lın fe yiz le ri ni (akış la rı nı) ara cı sız
ola rak ala ma yan kim se ler ol du ğu gi bi, ak lın tüm fe-
yiz le ri ni ara cı sız ola rak ka bul eden kim se ler de var-
dır.62 Güç lü lük ta ra fın da ki sı nır, İbn Sînâ’ nın
fel se fe sin de kut sal akıl ola rak isim len di ri lir. 

İmdi kut sal akıl, in san tü rü nün bü tün bi rey le -
rin de do ğuş tan va ro lan ve dü şü nü lür nes ne ler le
bil kuv ve iliş ki li olan he yulânî ak lın özel bir du ru -
mu dur. He yulânî ak lın bu özel du ru mu, on da ap ri -
o ri olan ve doğ ru luk la rı as la kuş ku gö tür me yen,
hat ta doğ ru la ma nın ken di le riy le ger çek leş ti ği ön-
cül le rin mey da na gel miş ol du ğu bil me le ke akıl cin-
sin den dir. Onun cin si çok yük sek bir ba sa mak ta
ol du ğun dan do la yı da, bü tün in san la rın ona iş ti ra -
ki yok tur.63 Açık ça sı İbn Sînâ fark lı laş ma yı he yu-
lânî ak la de ğil bil me le ke ak la bağ la mak ta dır. Bu da
bi zi pey gam ber li ğin ka za nı lan bir du rum mu ol du -
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ğu so ru nu na gö tü re cek tir. Fi lo zo fu muz her ne ka -
dar bu so ru na açık bir ce vap ver me se de, “öğ re ni m”
(ta al lüm), sez gi (hads) ve “ha yal gü cü ” kav ram la rı
çer çe ve sin de ko nu yu açar.

KUT SAL AK LIN ÖĞ RE NİM İLE İLGİ Sİ

Da ha ön ce de gör dü ğü müz üze re, zih nin (nefs) dü-
şü nü lür nes ne ler le iliş ki si Fa al Ak lın ay dın lat ma sı
ile ol mak ta dır. Öy le ki Fa al Akıl, zih nin is te me si ne
gö re dü şü nü lür nes ne le ri zih ne pe şi pe şi ne ver mek-
te dir. Zi hin, Fa al Akıl dan yüz çe vir di ği za man, ver -
me işi de ke si lir.

Bu na gö re İbn Sînâ öğ re ni mi, “Fa al Akıl la bi-
tiş mek için, Fa al Akıl dan ya lın bir akıl mey da na ge-
le cek ve on dan da akıl yü rüt me yo luy la mu fas sal
sûret ler zih ne ay rı ay rı ya yı la cak öl çü de tam bir ye-
te nek is te me si” ola rak ta nım lar. Bu ye te nek, öğ re -
nim den ön ce ek sik, öğ re nim den son ra tam olur.
Öğ re nim sı ra sın da ki du ru mu ise İbn Sînâ şu şekil -
de açık lar: “İn san, el de et mek is te di ği dü şü nü lür
nes ne ye bi tiş me yi ak lı na ge ti rir ge tir mez ve ba kış
yö nü ne yö ne lir yö nel mez –ki ba kış yö nü, zih ne sû-
ret le ri ve ren il ke ye ge ri dön mek ti r– Fa al Akıl la bi-
ti şir ve Fa al Akıl dan so yut bir akıl ya yı lır. Bu nu da
ay rın tı lan dır ma ya yıl ma sı iz ler. An cak Fa al Akıl-
dan yüz çe vi rip ge ri dön dü ğün de, bu sûret ler fi i le
çok ya kın bir kuv ve ha li ne dö nü şür. Do la yı sıy la ilk
öğ ren me gö zü te da vi et me ye ben zer. Göz sağ lı ğı na
ka vu şun ca, di le di ği za man ken di sin den sûret ala-
ca ğı şeye ba kar; on dan iliş ki si ni ke ser kes mez de,
bu şey fi il ha li ne ol duk ça ya kın bir kuv ve ha li ne
dö nü şür.”64 Do la yı sıy la İbn Sînâ’ nın bu ra da ki öğ-
re nim ta nı mı bir in sa nın baş ka bir in san dan al dı ğı
bil gi ler an la mın da de ğil, Fa al Akıl dan al ma sı an la -
mı na gel mek te dir. 

İmdi, ge nel an lam da in san nef si nin, be den de
bu lun du ğu sü re ce, tüm ala cak la rı nı Fa al Akıl dan
bir an da (def ’a ten) al ma sı imkânsız dır. Bu yüz den
“fa lan kim se nin dü şü nü lür nes ne le ri bi li yo r” den-
me si nin an la mı, o kim se nin ne za man is ter se bir
nes ne nin sûre ti ni ken di zih nin de ha zır bu la cak du-
rum da ol ma sı dır. Yok sa dü şü nü lür sûret o kim se -
nin zih nin de ha zır ve sü rek li bil fi il dü şü nü lü yor
de ğil dir. Ay rı ca onu öğ ren me den ön ce ki du rum da,
ya ni ken di zih ni dı şın da ve ona hiç yö nel me di ği
du rum da ol du ğu gi bi de de ğil dir. Tam ter si ne bu,

o kim se nin ne za man is ter se Fa al Akıl la bi tiş me ye-
te ne ği nin ol ma sı an la mı na ge lir. Çün kü dü şü nü lür
sûret ler Fa al Akıl dan zih ne ge lir. İş te bu tür den bir
bil fi il akıl ka za nı mı, zih nin di le di ği şeyi dü şün me
gü cü nü ka zan ma sı de mek tir. Böy le ce ne za man is-
ter se Fa al Ak la bi ti şir ve bu bi tiş me de Fa al Akıl dan
ge len sûret, ken di sin de be li rir. 

Bu bağ lam da bil fi il akıl, dü şü ne bil me imkânı -
mız ola rak Fa al Akıl la bi tiş me gü cü müz; müs tefâd
akıl ise, Fa al Akıl dan ge len ve bil fi il akıl da şekil le -
nen sûret de mek tir. Kı sa ca müs tefâd akıl, bil fi il ak -
lın dü şü nü lür sûret le ri ka za nım du ru mu nu ve
yet kin lik ha li ni ifa de eder.

Dü şü nü lür nes ne le rin öğ re ni mi ile il gi li bu
açık la ma lar dan son ra öğ re nim ba kı mın dan in san -
lar ara sın da ki fark lı lı ğa ge çen İbn Sînâ, is ter öğ re -
ne nin dı şın dan, is ter se öğ re ne nin ken di sin den
kay nak la nı yor ol sun öğ re nim de fark lı laş ma ol du -
ğu nu be lir tir. Çün kü ki mi öğ re nen ler, da ha ko lay
ve ra hat bir bi çim de ta sa rım da (ta sav vur) bu lu nur.
Bu nun se be bi, on la rın öğ ren me ye baş la ma dan ön-
ce ki ye te nek le ri nin, ya ni Fa al Akıl la bi tiş me den
ön ce ki ek sik ye te nek le ri nin da ha güç lü ol ma sı dır.
Eğer bu ye te nek öğ re ne nin ken di sin den kay nak -
la nı yor ise, “sez gi ” ola rak ad lan dı rı lır. Ay rı ca bu
ye te nek ba zı in san lar da öy le si ne güç le nir ki, Fa al
Akıl la bi tiş mek için faz la bir şeye, bir eği tim ve öğ-
re ti me ih ti yaç duy mak bir ya na, san ki bu ey le mi
için güç lü bir ye te ne ği ola cak şekil de ikin ci bir ye-
te ne ği var mış ve san ki her şeyi ken di li ğin den bi li -
yor muş gi bi dir. İnsan zih ni nin bu ba sa ma ğı, Fa al
Akıl la bi tiş me ye te ne ği ba sa mak la rı nın en yük se -
ğin de bu lu nur. Bu ise yu ka rı da geç ti ği üze re bil-
me le ke akıl cin sin den olup he yu lanî ak lın özel bir
du ru mu olan ve “kut sal akı l” ola rak ad lan dı rı lan
ba sa mak tır.65

KUT SAL AK LIN SEZ Gİ İLE İLGİ Sİ

İbn Sînâ sez gi yi, “kı yas ta ki or ta te ri mi el de et me ye
yö ne lik bir ha re ket; ya da or ta te rim el de edil di ği
za man bü yük te ri mi el de et me ye yö ne lik bir ha re -
ke t” ola rak ta nım lar. Han gi si olur sa ol sun, öğ re tim
ol mak sı zın or ta te ri mi (ya da bü yük te ri mi) el de et-
me ye yö ne lik bu ha re ket,66 bi li nen den bi lin me ye -
ne hız lı bir ge çiş tir. Ör ne ğin, gü ne şin ya kın lık ve
uzak lık du rum la rı na gö re ayın ay dın lan ma te şek -
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kü lü nü gö ren kim se, ayın ay dın lan ma sı nın gü neş -
ten kay nak lan dı ğı nı se zer.67

İmdi, in san in ce den in ce ye dü şü nüp ta şın dı ğı
za man, bü tün bil gi le rin sez gi ile gel di ği ni gö rür.
Öy le ki, ka za nı la bi lir dü şü nü lür du rum lar, an cak
kı yas ta ki or ta te ri min el de edil me siy le ka za nı lır.
Or ta te rim ise sez gi ya da öğ re tim yo luy la el de edi-
lir. Bu na kar şın öğ re ti min te me lin de de sez gi var-
dır. İlkin bir ta kım sez gi sa hip le ri bil gi yi or ta ya
çı ka rıp, da ha son ra bu bil gi le ri öğ ren ci le re ile tir.
Söz ge li mi bi ri si, bir bil gi yi sez gi yo luy la el de eder,
bir baş ka sı onun sez di ği bu bil gi yi öğ re nir, bu na ek
ola rak ken di si de baş ka bir şeyi se zer. Böy le lik le
bil gi ler, son sı nı rı na va rın ca ya ka dar uza yıp gi der.
Bu yüz den bü tün bil gi ler, te mel de sez gi le re da ya -
nır.68

Ay rı ca her ko nu ve prob le min sez gi si müm-
kün dür; hiç bir prob lem se zil me ye da ha el ve riş li ya
da se zil me si da ha zor de ğil dir. Ko lay lık ve zor luk,
zi hin le rin güç lü lü ğü ve ya za yıf lı ğın dan kay nak la -
nır. Güç lü zi hin için her prob le min sez gi si müm-
kün dür.69

Bu na gö re, in san da, ken di ba şı na sez gi nin or-
ta ya çık ma sı ve bir kim se nin öğ re ti ci ol mak sı zın
zih nin de kı ya sı ger çek leş tir me si müm kün dür. Bu
ise in san lar da ni ce lik (bi’l-kem) ve ni te lik (bi’l-
keyf) ba kı mın dan fark lı laş ma gös te rir. Ni ce lik ba-
kı mın dan fark lı laş ma nın se be bi, ba zı in san lar için
or ta te rim sa yı sı nın faz la ol ma sı; ni te lik ba kı mın -
dan fark lı laş ma nın se be bi ise, ba zı in san lar için
sez gi za ma nı nın da ha hız lı ol ma sı dır.70 Baş ka bir
ifa dey le sez gi, ba zen uzun bir dü şün me sü re cin de
ger çek le şe bi le ce ği gi bi, ba zen de en kı sa za man da
ve sü reç te ger çek le şe bi lir. Bu fark lı lık la rın bir sı-
nı rı yok tur ve sü rek li ola rak ek sik lik ve faz la lı ğı
ka bul eder. Ek sik lik ta ra fın da, hiç bir sez gi si ol ma -
yan in san la ra ka dar uza nır ki, bu in san lar bir şeyi
sez me ye ya da öğ ren me ye eği lim li de ğil dir ve hat -
ta zi hin güç le ri nin za yıf lı ğın dan ötü rü bir şey öğ-
ren me le ri müm kün ol maz. Faz la lık ta ra fın da ise
bu sı nır, nes ne le rin tü mü nü ya da ço ğu nu, çok hız -
lı ve kı sa bir sü re de se zen kim se le re ka dar ula şır.
Öy le ki in san, bü tün dü şü nü lür nes ne le ri se zin ce -
ye ka dar, zih nin öte si ne ge çe me ye ce ği bir sı nı rı
yok tur. An cak bü tün dü şü nü lür nes ne ler se zil di ği
za man zi hin gü cü nün sı nı rı na ge lin miş olur.71

Ay rı ca şunu be lirt mek ge re kir ki, ilk dü şü nü -
lür nes ne ler den ikin ci dü şü nü lür nes ne le re ulaş ma-
nın her za man sez gi ile ol du ğu nu söy le mek
müm kün de ğil dir. Sez gi güç lü nefs için söz ko nu -
su dur. Eğer nefs za yıf ise, ikin ci dü şü nü lür nes ne -
le re ulaş mak “akıl yü rüt me ” (fikr) ile olur.72 Bu
ba kım dan sez gi ile akıl yü rüt me ara sın da ki far kı
be lir le me miz ge rek mek te dir.

İbn Sînâ’ ya gö re akıl yü rüt me, zih nin bir çok
du rum da ha yal gü cün den de yar dım ala rak mâna -
lar için de ha re ket et me si an la mı na ge lir. Bu ha re -
ke tiy le zi hin, kı yas ta ki or ta te ri mi ya da or ta
te ri min yok lu ğu du ru mun da meç hu lün bil gi si ne
ken di siy le gi de ce ği or ta te rim ye ri ne ge çen bir şeyi
el de et mek is ter. Bu, ba zen so nu ca gö tür mek le be-
ra ber, ba zen so nuç suz ka lır. Sez gi ise, or ta te rim ya
da or ta te rim hük mün de olan bir şeyin zi hin de bir
an da be lir me si dir. Bu be lir me iki şekil de olur:

a) Bi rin ci du rum da, zih nin mâna lar için de ha-
re ke ti yok tur, fa kat is te me si var dır; is te me si nin pe -
şi sı ra ken di sin de or ta te rim be li rir.

b) İkin ci du rum da ise zih nin ne mâna lar için -
de bir ha re ke ti ne de on la rı is te me si var dır; fa kat
ken di sin de or ta te rim be li rir.73

Ge rek sez gi hu su sun da ge rek se akıl yü rüt me
hu su sun da in san lar fark lı la şır lar. Ki mi in san ah-
mak tır ve akıl yü rüt me si nin so nu cun da hiç bir şey
el de ede mez. Ki mi si kıv rak bir zekâya sa hip tir, her-
han gi bir ta nım için, akıl yü rüt me yo lun dan ya rar -
la nır. Ki mi si de bun dan da ha üst se vi ye de dir; ya ni
dü şü nü lür nes ne ler le il gi li ola rak sez gi yo luy la ka-
za nı mı var dır. Kı sa ca sı bu zihnî se vi ye, her kes te
ay nı de ğil dir. Ni te kim in san, ken di si ni göz önü ne
ala cak olur sa, nok san ya nı nın sez gi yok lu ğu na ka -
dar var dı ğı nı gö rür. Bu hu sus ta in san da ki faz la olan
ya nın son sı nı rı nın ise, bir çok du rum da öğ ren me
ve akıl yü rüt me ye ih ti yaç duy ma ma ya ka dar va ra -
bi le ce ği ke sin dir.74

Böy le ce, dü şü nü lür nes ne le ri bü tü nüy le ya da
pek ço ğuy la, en kı sa za man da se zen ve bir leş tir me
yo luy la aklî il ke ler den (ilk dü şü nü lür nes ne ler den)
ikin ci aklî il ke le re et ki li bir bi çim de ge çen in san -
la rın bu lun ma sı nın imkânsız ol ma dı ğı or ta ya çık-
mış olur. Böy le si bir nef sin ta bi a ta bo yun
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eğ me ye cek öl çü de güç lü ol ma sı, ar zu ve öf ke nin
çe kim ala nın dan uzak dur ma sı da ola ğan dır.75 Bu
çe şit bir in san nef si, şid det li du ru lu ğu ve aklî il ke -
ler le sı kı iliş ki si se be biy le sez gi ile par la ya cak şe-
kil de te yit edil miş ola bi lir. Öy le ki onun nef si, Fa al
Akıl dan her ko nu da ki aklî il ke le ri al ma ya el ve riş -
li dir ve on da, Fa al Akıl da ki sûret ler bir an da (def -
’a ten) ya da bir ana ya kın ol mak üze re (karîben
min def ’a tin) ve or ta te rim le ri içe ren bir dü zen ile,
taklîdî ola rak de ğil de aklî bir bi çim de –tak lit yo-
luy la bi li nen şey ler de aklî ke sin lik yok tu r– iz dü -
şüm ola rak be li re bi lir (ir tisâm). İş te bu,
pey gam ber li ğin (nü büv ve tin) bir tü rü; hat ta pey-
gam ber lik güç le ri nin en yü ce si dir. İbn Sînâ’ ya gö -
re “kut sal gü ç” ola rak isim len di ril me si uy gun olan
bu güç, in sa na ait ye ti ba sa mak la rı nın en yük se -
ğin de bu lu nur.76 Böy le si bir gü ce sa hip olan bir in -
san, pey gam ber le rin en kıy met li si ve de ğer li si dir.
Özel lik le onun bu özel li ği ne ile ri de ele ala ca ğı mız
di ğer özel lik ler de ka tıl dı ğın da, san ki onun akıl gü -
cü bir kib rit; Fa al Akıl da ateş ola rak, on da bir an -
da par lar ve onu ken di tö zü ne dö nüş tü rür. San ki
o, Ku ran’ da ki “onun ya ğı ateş do kun ma sa bi le ken-
di li ğin den tu tu şa cak tır, (o) nur üze ri ne nur du r”
(Nur Sûre si, 35) de ni len nefs tir.77

KUT SAL AK LIN HA YAL GÜ CÜY LE İLGİ Sİ

İbn Sînâ’ ya gö re gök ci sim le ri nin ha re ket et ti ri ci -
le ri yük sek nefsânî töz ler de ki ti kel sûret ler dir. Ne
var ki bun lar da ken di ba şı na de ğil dir ve on la rı da
mad de siz töz ler de ki aklî sûret ler ku şa tır. Bu aklî
sûret ler ken di yön le rin den bir ta kım per de ler le zi-
hin le ri miz den per de len miş de ğil dir. Per de sa de ce
bi zim zi hin le ri miz de dir; bu da ya ye ti le ri mi zin za-
yıf lı ğın dan ya da zih nin aklî sûret le re ulaş ma sı na
ya ra yan ye ti le rin baş ka bir yön le meş gul ol ma sın -
dan kay nak la nan bir per de dir.  Zih nin bu iki per-
de sin den bi ri si bu lun ma dı ğı za man aklî sûret ler le
uğ raş ma sı ve on la ra bi tiş me si yo ğun bir bi çim de
olur.

İnsan nef si aklî sûret le ri al gı la ma da, on la ra bi-
tiş mek ve on la rı mü ta la a et mek ten baş ka bir şeye
muh taç de ğil dir. Nef sin aklî sûret ler le bi tiş me si ve
böy le ce tü mel du rum la ra ulaş ma sı, yük sek aklî töz-
ler den olan ve ken di sin de ti kel hiç bir şeyin bu lun -

ma dı ğı te o rik akıl ye ti siy le dir. Nefsânî sûret le ri ise
nefs, an cak baş ka bir ye tiy le, yi ne yük sek nefsânî
töz ler den olan pra tik akıl la ta sar lar ve böy le lik le ti -
kel du rum la ra ulaş mış olur. Bu ko nu da ta hay yül
tar zı dü şün me ler de pra tik ak la yar dım eder.78

Do la yı sıy la ha yal gü cü nün, nef sin ti kel du-
rum la ra bi tiş me sin de pra tik ak la yar dım et me si gi -
bi önem li bir gö re vi ve iş le vi var dır. Öy le ki, İbn
Sînâ’ ya gö re pey gam ber li ğin, sez gi den son ra ge len
ikin ci bir özel li ği, yet kin bir mîza cı olan in sa nın
ha yal gü cü ne bağ lı dır. Bu özel li ğin ba şa rı sı, olan ve
ola cak olan la rı (kâinât) bil dir mek ve gö rün mez le ri
(mu gay yebât) gös ter mek tir. İnsan la rın ço ğun da bu,
uy ku ha lin de rü ya ile olur; pey gam ber de ise hem
uy ku ha lin de iken hem de uya nık lık ta olur. Olan
ve ola cak olan la rı bil me nin te mel ko şu lu ise, in san
nef si nin, un sur lar âle mi olan bu dün ya da olup bi-
ten le ri bi len gök ci sim le ri nin nefs le riy le bi tiş me si -
dir.

Bu ra da ki prob lem, in san nef si ile gök ci sim le -
ri nin nef si ara sın da ki bu bi tiş me nin na sıl ger çek -
leş ti ği dir. Ön ce lik le be lirt mek ge re kir ki, in san
nefs le ri gök ci sim le ri nin nefs le riy le, ara la rın da ki
ben zer lik (mücâne set) yö nüy le bi ti şir ler. Bu bi tiş -
me sı ra sın da gö rü nen le rin ço ğu, on lar la bi ti şen nef-
sin be de ni nin ya da be de ni ne ya kın şey le rin
du rum la rı na ben zer dir (mücânis). Bi tiş me ne ka -
dar tü mel se, ge nel lik le in san, on la rın du rum la rı na
ya kın ge nel bir et ki len mey le on lar dan et ki le nir.
Ha yal gü cü nün öne mi bu bi tiş me de or ta ya çı kar.
Çün kü bu bi tiş me ve him ve ha yal yö nün den ve bu
iki si nin ti kel iş ler de kul la nıl ma sı ba kı mın dan ol-
mak ta dır.79

İbn Sînâ’ nın sis te min de ha yal gü cü nün bir
baş ka yön den öne mi, ken di si ni kul la nan iki ye ti
ara sın da bu lun ma sı dır. Al tın da ki ye ti, “du yu ”; üs-
tün de ki ye ti, “akı l” dır. Du yu nun ha yal gü cü nü kul-
lan ma sı, onu meş gul ede cek du yu lur sûret le ri ona
ge tir me si ba kı mın dan dır. Akıl ise ha yal gü cü nü,
du yu nun ona ge tir di ği al da tı cı şey le ri (kâzibât) ta-
hay yül et me sin den alı ko yar; böy le lik le ken di si, ha -
yal gü cün de ki bu al da tı cı şey le ri kul lan maz.
Du yu nun ve ak lın ha yal gü cü ye ti si ni kul lan ma la -
rın da ki bir lik te li ği, ha yal gü cü nün ken di ne öz gü fi-
il le ri ni tam ola rak yap ma sı na, ya ni oluş tur du ğu
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sûret le rin or tak du yu ya ba sıl ma sı ve böy le ce de du-
yum san ma sı na en gel olur. Du yu nun ha yal gü cü
üze rin de ki ey le mi nin dur ma sı uy ku da olur; ha yal
gü cü kö tü ya pı lı olup ak lın kul lan ma sı na el ve riş li
ol ma dı ğı za man da ak lın ey le mi du rur ve ha yal gü -
cü güç le nir.80 Şu var ki, du yu ya da akıl dan her han -
gi bi ri si ha yal gü cün den il gi si ni kes ti ği za man,
bir çok du rum da öte ki nin onun ye ri ne geç me si, ha -
yal gü cü ne kar şı di renç gös ter me si ve onun işi ne
en gel ol ma sı uzak bir ih ti mal de ğil dir. Bu na rağ-
men ha yal gü cü ki mi za man, du yu nun çe kim ala-
nın dan kur tu lur, ak lın di ren ci ne kar şı güç le nir ve
ak lın di ren me si ne al dır mak sı zın ken di ni ta ma men
özel işi ne ve rir. Uy ku ha lin de ha yal gü cü nün san -
ki gö rü lü yor muş gi bi bir ta kım sûret le ri ge tir me si
bu na ör nek tir. Ki mi za man da, ak lın be de ni yö ne -
ti min de kul lan dı ğı bir or ga nın iş le vi ni yi tir me siy -
le, ha yal gü cü onun yö ne ti min den kur tu lur ve
du yu ya kar şı baş kal dı rır; du yu nun gü cü yet mez ve
ha yal gü cü nü işin den alı ko ya maz. Böy le ce ha yal
gü cü, ken di ni iş le ri ni yap ma ya ve rir ve so nuç ta
ken di si ne ba sıl mış olan sûret le rin san ki gö rü lü yor -
muş gi bi du yu la ra ba sıl ma sı na ka dar va rır. Bu nun
ör ne ği ise de li lik (cunûn) ve san rı lı has ta lık hal le -
ri dir.81

Bu çer çe ve de İbn Sînâ, in san lar ara sın da ge rek
tü mel du rum la ra ula şıl ma sı nı sağ la yan te o rik akıl
ye ti sin de ve ge rek se ti kel du rum la ra ula şıl ma sı nı
sağ la yan pra tik akıl ye ti sin de bir fark lı laş ma ol du -
ğu nu ifa de eder. Özel lik le in san la rın, nefsânî töz-
ler le bi ti şe rek ti kel le ri ka bul et me ye te nek le ri
fark lı dır. Bu ye te nek ba zı nefs ler de, te mel de ha yal
gü cü ye ti si nin za yıf lı ğın dan do la yı za yıf lar ve aza-
lır; ba zı nefs ler de ise güç le nir.82 Ha yal gü cü nün
güç lü lü ğü ne gö re İbn Sînâ, olan ve ola cak olan la rı
bil dir me nin, ya ni pey gam ber li ğin çe şit li ba sa mak -
lar da ger çek leş ti ği ni ile ri sü rer. Bu na gö re;

1. İnsan la rın ço ğu gök nefs le riy le uya nık lık
ha lin de bi tiş me miş, hat ta bun dan per de len miş tir.
Uyu duk la rı za man ba zen bu fır sa tı el de eder ler.
An cak ha yal gü cü, du yu lur du rum lar la ve ya mîzaç
ile il gi li du rum la rı kop ya la mak la meş gul ol du ğu za -
man, nef si de ken di de ğer siz li ği ne (bâtıl) çe kip,
ken di si ne bi tiş me hak kı olan şey ler den onu ko pa -
rır. Eğer nefs o âlem den olan bir ta kım du rum la rı

bu âlem de gör me fır sa tı nı bu lur sa, ge nel lik le ha yal
gü cü, biz zat işi ol du ğu üze re, o âlem de gör dü ğü
şey le ri alır ve on la rı ben zer le ri ve zıt la rıy la kop ya -
lar.83 Bu na gö re du yu, ha yal gü cü nü kul lan ma yı ve
ken di si ne ge len şey ler le meş gul ol ma yı bı rak tı ğı
za man, pra tik akıl, ha yal gü cü nü nefsânî töz ler le
bi tiş me yö nü ne çe ker; ha liy le on lar da ki ti kel sûret -
ler ha yal gü cün de iz dü şüm ola rak be li rir. Şu da var
ki ha yal gü cü nün kop ya la yı cı ve bir şey den baş ka
bir şeye ge çi ci bir ta bi a tı ol du ğu için, al dı ğı bu sû-
ret le ri bı ra ka bi lir ve on la rın ben ze ri ni, zıd dı nı ya
da on lar la uyum gös te ren baş ka bir şeyi üre te bi lir.
Tıp kı in san uya nık hal dey ken bir şeyi gö rür; ha yal
gü cü onu bı ra kır ve bir şekil de ona bağ lı olan, ha -
zır bul du ğu baş ka şey le re yö ne lir; böy le ce gör müş
ol du ğu o ilk şeyi unu tur. So nun da tah min ile çö-
züm le me (tah lil) yo lu na gi rer ve ha yal gü cü nün
sak la dı ğı ha zır şeyi ala rak ilk şeye ge ri dö ner. Da -
ha son ra bu kim se an lar ki o şey, ken di si ni ön ce le -
yen ha ya li baş ka bir sûre te bağ lı bir anı dır (ha tır),
o da yi ne ha ya li baş ka bir sûre te bağ lı baş ka bir anı-
dır; ba şa dö nün ce ye ka dar böy le ce de vam edip gi -
der ve unut tu ğu ilk şeyi ha tır lar. Ay nı şekil de rü ya
ta bi ri de, nef sin uy ku sı ra sın da nefsânî töz ler le bi-
tiş ti ği va kit gör dü ğü şeye ula şın ca ya ka dar ve ha -
yal gü cü nün de o şey den baş ka şey le re geç me ye
baş la dı ğı ye re ula şın ca ya ka dar ta hay yül fi il li nin
ter si ne çö züm le me si de mek tir.

İbn Sînâ’ nın ha yal gü cün de ki güç lü lük ve za-
yıf lık ba kı mın dan nefsânî töz ler le bi ti şe rek ti kel -
le ri al ma ye te nek le ri yö nün den or ta ya koy du ğu
de re ce len dir me nin ilk ba sa ma ğı ol du ğu nu ile ri sür-
dü ğü bu ba sa ma ğın ar dın dan da ha güç lü bir ba sa -
mak ge lir.

2. İkin ci ba sa mak ta ki nef sin ye te ne ği, nefsânî
töz ler le bi tiş me de el de et ti ği şeyi araş tı ra cak öl çü -
de güç le nir; öy le ki ha yal, baş ka bir ha ya lin ken di -
si ne üs tün ol ma dı ğı ve baş ka bir ha ya le ile til me di ği
bir du ru ma eri şir. Bu tarz da gö rü len bir rü ya, tâbi -
re ih ti yaç duy maz.

3. Üçün cü ba sa mak, nefsânî töz ler den ti kel le -
ri al ma ya ikin ci ba sa mak tan da ha yat kın dır. Bu ba-
sa mak ta ki in san la rın ha yal gü cü ol duk ça yet kin-
leş miş ve güç len miş tir. Öy le ki du yu sal ye ti ler, ge-
tir di ği şey ler le on la rın ha yal gü cü nü ta ma men
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meş gul edip kap la maz lar. Böy le lik le ha yal gü cü,
nâtık nef sin ti kel du rum la rı ken di si ne vah ye den il-
ke ler le bi tiş me si sı ra sın da ona yar dım cı olur. Ni te -
kim uya nık lık ha lin de de nefs, bu il ke ler le
bi ti şe bi lir ve ti kel sûret le ri alır. Ha yal gü cü de ta bi -
re muh taç rü ya du ru mun da yap tı ğı şeyin ben ze ri -
ni ya par: Bu sûret le ri alır ve on la rı kop ya lar,
du yu sal sûret le re ege men olur, ta ki ken di sin de bu-
lu nan ta hay yül edi lir sûret ler or tak du yu yu et ki ler
ve ora da iz dü şüm ola rak be li rir. So nun da, hay ret
ve ri ci ilâhî sûret ler gö rü nür ve va hiy le al gı lan mış
bu sûret le rin ör nek le ri olan işi ti lir ilâhî söz ler du-
yu lur.84

Bu ba sa mak lar İbn Sînâ’ ya gö re pra tik akıl ve
ha yal ye ti si ne bağ lı pey gam ber lik ba sa mak la rı dır. 

Kut sal ak la bağ lı pey gam ber lik ba sa ma ğın da
ise, pey gam be rin ha ya li, bu nu, olan ve ola cak olan-
la rın (kâinât) il ke le ri ile bi tiş me de de ğil, Fa al Ak lın
ya yı lıp nef se dü şü nü lür nes ne le ri ver di ği, ha ya lin
de bun la rı al dı ğı za man ya par.85 Baş ka bir de yiş le,
Kut sal Ruh ’a (er-rûhu’l-kuds) nis pet edi len fi il le -
rin ya yıl ma ve ku şat ma güç le ri ne de niy le, ha yal
gü cü ne ya yıl ma sı müm kün dür. Ha yal gü cü de bu
fi il le ri du yu lur ve işi ti lir ko nuş ma la ra kop ya la rı nı
çı ka rıp tak lit eder.86 Ya ni ha yal gü cü, dü şü nü lür
nes ne le ri ala rak on la rı ken di için de şekil len di rir ve
ta sar lar; son ra da or tak du yu ya en ke sin re sim le ri -
ni çi zer. Böy le lik le du yu, Yü ce Al lah ’ın an la tı la maz
bü yük lük ve kud re ti ni gö rür. Ni ha ye tin de bu in -
san, hem nâtık nef sin tam lı ğı na hem de ha yal gü cü-
nün tam lı ğı na sa hip olur.87

KUT SAL AKIL VE MU Cİ ZE LER

İbn Sînâ çe şit li eser le rin de mu ci ze nin imkânı ve
na sıl ger çek leş ti ği so ru nu üze rin de de du rur. Öy le
ki pey gam be rin te o rik ve pra tik akıl yet kin li ği ve
de ha yal gü cü nün yet kin li ği ya nın da nefsânî gü cü
de ta bi a ta et ki ede cek öl çü de yet kin dir. Fi lo zo fu -
mu za gö re aklî sûret ler du yu sal sûret le rin il ke si ol-
du ğu için ci sim li dün ya da ki du yu sal sûret le rin
var lı ğı aklî sûret ler den ge lir. Do la yı sıy la mad de,
akıl âle min de ta sar la nan şeyi ka bul et me ye yat kın -
dır. Ni te kim her in san nef si nin ken di be de nin de ta -
biî fi il le ri var dır.88 Bu ba kım dan pek çok in san
nef si, ken di be de nin de bir ta kım de ği şik lik ler yap -
ma gü cü ne sa hip tir. Söz ge li mi nefs le rin bir işi de,

ken di be den le rin de se vinç yo luy la bir çok acı yı gi-
der me se be bi olan güç lü bir sı cak lı ğı ya da üzün tü
ve kor ku yo luy la ölü me bi le se bep ola bi len güç lü
bir so ğuk lu ğu mey da na ge tir mek tir.

İş te, nef sin ve him le ri (dü şün ce le ri) ba zen rüz-
gar lar gi bi do ğal bir ola ya ba zen de gay rı ih tiyârî
ha re ket le re ne den ola bi lir. Şöy le ki, tüm be den le -
rin ana mad de si as lın da bir dir ve ana mad de her
tür lü de ği şi mi ka bul eder. Eğer öz ne (et ki de bu lu -
nan in san, fâil) güç lü ise, ana mad de ona bo yun
eğer. Ana mad de üze rin de ki bu et ki siy le ken di be-
de ni ni aşa cak öl çü de güç lü bir nef sin ol ma sı da
müm kün dür.89 Ba zı nefs ler öy le si ne güç le nir ki et-
ki si, ken di be den le ri nin dı şı na ta şa rak un sur lar âle-
min de bir ta kım edil gi le re, iyi lik ve kö tü lük
yö nün de bir ta kım de ği şim le re yol açar. Ör ne ğin
bir has ta nın iyi leş me si ni di le mek le iyi leş ti re bi lir,
yağ mur yağ ma sı nı is te mek le yağ mur yağ dı ra bi lir;
ay tu tul ma sı, dep rem, tu fan ve yıl dı rım mey da na
ge ti re bi lir; ve ba yı ve ölü mü uzak laş tı ra bi lir ler.90

KUT SAL AK LIN İŞ LEVİ VE BA ŞA RI SI

İbn Sînâ, pey gam be rin va rol ma sı ge rek ti ği ni in sa -
nın top lum sal ih ti yaç la rın dan ha re ket le or ta ya ko -
yar. İbn Sînâ’ nın tes pit le ri ne gö re in sa nı di ğer
can lı lar dan ayı ran en önem li yön le rin den bi ri, ih-
ti yaç la rı nın zo run lu kıl dı ğı hal ler de ken di tü rün -
den baş ka bi ri le riy le yar dım laş ma ve da ya nış ma
içi ne gi re rek ye ter li bir ha le gel me si dir. Öy le ki bi -
rey, baş ka bi ri si nin yar dı mı ol mak sı zın yal nız ba şı -
na ya şa yıp işi ni ken di ba şı na yü rüt me ye
ça lış tı ğın da ha ya tı da ha iyi ol maz. Bu yüz den her
bi rey, baş ka bir bi re yin ih ti yaç la rı nı kar şı la mak, o
baş ka sı da bir di ğe ri nin ih ti yaç la rı nı kar şı la mak du-
ru mun da dır. Söz ge li mi top lum sal ha yat ta bi ri di-
ğe ri ne buğ day ta şır, di ğe ri de be ri ki için ek mek
ya par; yi ne bi ri di ğe ri ne el bi se di ker, di ğe ri de be-
ri ki için iğ ne üre tir; böy le lik le in san lar bir ara ya
gel dik le rin de iş le ri gö rü lür, ih ti yaç la rı kar şı la nır.
Bu yüz den in san lar, kent ler ve top lum lar oluş tur -
muş lar dır. Ken ti nin ku ru lu şun da ken tin şart la rı nı
gö ze tip ko ru ma yan, ken di si ve dar bir çev re den
oluş muş kü çük bir top lu luk ol mak la ye ti nen in san-
lar, in sa na ben ze me yen ve in san yet kin lik le rin den
yok sun bir cin se dö nü şür ler. Bu in san lar için bi le
bir top lum ge re kir ve on la rın kent li le re ben ze me -
si şart tır.
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Bu na gö re in sa nın va rol ma sı ve tü rü nün de-
vam lı lı ğı (bekâ) için;

a) Ön ce lik le ara la rın da bir or tak lı ğın (müşâre -
ket) ol ma sı ge re kir.

b) Or tak lık, insânî baş ka se bep le rin ya nı sı ra
kar şı lık lı iliş ki ler le (muâme le) be lir le nir.

c) İnsan lar ara sın da ki kar şı lık lı iliş ki ler de ise
ge le nek (sün net) ve ada let ge re kir.

d) Ge le nek ve ada let için de ge le nek ve ada le -
ti oluş tu ran ki şi ge re kir.

e) Bu ki şi nin, in san lar la ko nu şa bi le cek ve on-
la rı ge le ne ğe bağ lı kı la bi le cek bir ni te lik te ol ma sı
ge re kir.

f) Ve son ola rak bu ki şi nin in san ol ma sı ge re -
kir.

İmdi, ge le nek ve ada let ko nu sun da ki gö rüş le -
rin de in san la rı ken di baş la rı na bı rak mak doğ ru ol -
maz. Ni te kim on lar ay rı lı ğa dü şer ler ve şahsî
çı kar la rı na uy gun olan şeyin ada let, çı kar la rı na ters
dü şen şeyin de zu lüm ol du ğu nu ile ri sü rer ler. Bu
du rum da in san tü rü nün de vam lı lı ğı için ada le ti te -
sis ede cek yet kin bir in sa na ih ti yaç ol du ğu açık tır. 

İbn Sînâ’ ya gö re ge le nek ve ada let ko yan bu
in sa na du yu lan ih ti yaç, göz ka pak la rın da ve kaş lar -
da kıl bi tir me ye, ayak la rın alt kıs mı nı çu kur laş tır -
ma ya ve in san tü rü nün de vam lı lı ğı için zo run lu
ol ma yan di ğer fay da lı şey le re du yu lan ih ti yaç tan
da ha faz la dır. İlk inâye tin, bu tür fay da lı ih ti yaç la -
rı ge rek ti rip, on la rın te me li olan böy le si bir fay da -
yı ge rek tir me me si, İlk İlke nin ve me lek le rin on la rı
bi lip bu nu bil me me si doğ ru ol maz. Do la yı sıy la iyi-
lik dü ze ni ni baş lat mak için, İlk İlke nin müm kün
emir dü ze nin de var lı ğı nın bu dün ya da bu lun ma sı -
nı zo run lu gör dü ğü şeyin, bu dün ya da bu lun ma -
ma sı müm kün ve doğ ru ol maz. Bir şeyin, var lı ğı na
bağ lı ve da ya lı ol du ğu şey var ken ken di si nin va rol -
ma ma sı na sıl olur? Bu yüz den ge le nek kur ma ya ve
öl çü lü lü ğü (iti dal) yer leş tir me ye eh li yet li olan bir
in sa nın va rol ma sı zo run lu dur. Açık ça sı; 

a) Bir pey gam be rin va rol ma sı,

b) Onun in san ol ma sı,

c) Ay rı ca bu in sa nın di ğer in san lar da ol ma yan
bir özel li ğe sa hip ol ma sı zo run lu dur; öy le ki bu

özel lik sa ye sin de, in san lar onun ken di le rin den ay-
rıl dı ğı nı bi lir ler. 

İş te bu özel lik te ki in san, Al lah ’ın em ri ve iz ni,
Fa al Ak lın da (rûhü’l-kuds) vah yi ve inzâliy le, in-
san lar için, on la rın bir bir le ri ara sın da ki iliş ki le ri
dü zen le yen bir ge le nek ku rar. Onun kur du ğu ge le-
nek te as lo lan, in san la ra her şeye güç ye ti ren (kâdir)
bir ya ra tı cı la rı nın ol du ğu nu; Onun, giz li ve açık
her şeyi bil di ği ni; em ri ne ita at edil me si ge rek ti ği ni;
zi ra em rin ya rat ma ve ya ra tık la rın sa hi bi ola na ait
ol du ğu nu; o ya ra tı cı ki, ken di si ne ita at ede ne mut -
lu, is yan ede ne de mut suz bir ge le cek (meâd) ha-
zır la dı ğı nı an lat ma sı dır. Bu nun so nu cun da halk,
Tan rı’ dan ve me lek ler den pey gam be re ken di di lin -
de in di ri len res mi ni işi te rek ve ita at ede rek ka bul
eder. Ay rı ca pey gam be rin, Al lah ’ı ve O’ nun “eş siz
bir ger çe k” ol du ğu nu bil me nin üs tün de bir bil giy -
le hal kı meş gul et me me si ge re kir. Za ten tev hid ve
ten zi hin ha ki ka ti ni çok az sa yı da in san kav ra ya bi -
lir. Bu ba kım dan pey gam be rin, âhi ret (meâd) gi bi
gaybî ko nu la rı, ora da ki mut lu luk ve mut suz luk du-
rum la rı nı, hal kın an la ya bi le ce ği tip ten ör nek ler le
ve zi hin le rin tat min ola ca ğı bi çim de an lat ma sı ge-
re kir. Böy le ce ger çek, şu bü tün lük te on la ra gö rü -
nür: “Bü yük dev let an la mın da ki haz ora da dır;
ka lı cı bü yük azap da ora da ki azap tır.” Ay rı ca pey-
gam be rin söz le ri nin sim ge ler içer me sin de de bir sa-
kın ca yok tur. Çün kü onun, bir ta kım işa ret ler ve
sim ge ler le (rumûz) bu ger çek le ri bil dir me si, ya ra -
tı lış tan yat kın olan la rı fel se fe (hik met) araş tır ma -
sı na sevk et mek için dir.91 Bu açı dan pey gam ber,
in san la rın sa de ce bu dün ya da el de ede bi le cek le ri
bir yet kin lik ve mut lu lu ğa yö ne lik de ğil, da ha da
önem li si öte ki ha yat ta ki ger çek yet kin lik ve mut lu-
lu ğa yö ne lik bir yö ne tim le ya sa lar ko yan ki şi dir.92

Bu du rum da pey gam be rin en önem li ba şa rı sı,
kut sal ak lıy la ka zan mış ol du ğu bil gi ler le ger çek
lez zet ve ger çek aza bı in san la ra an la ta rak, on lar
için ada let ve ge le nek kur ma sı dır. Yu ka rı da be lirt -
ti ği miz üze re pey gam ber, ilk baş kan ve ger çek hü-
küm dar dır (me lik). Çün kü hem te o rik ye ti si, hem
pra tik ye ti si ve hem de ha yal gü cü yet kin li ğin do-
ru ğun da dır. Pey gam ber den son ra, te o rik ve pra tik
ye ti le rin de yet kin leş miş, fa kat ha yal gü cün de yet-
kin li ği ol ma yan ki şi ge lir; bu ki şi rüt be ce pey gam -
ber den son ra ge len bü yük bir baş kan dır. Da ha
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son ra, te o rik ye ti sin de ka zan mak is te di ği yet kin li -
ği ka zan mış olan, ama pra tik ye ti sin de ka zan ma sı
ge re ken yet kin lik ten hiç bir şey ka zan ma mış olan
ki şi ge lir. Son ra, te o rik ye ti sin de ta biî yet kin li ği ol-
ma yan ve ka zan ma yo luy la da hiç bir yet kin li ğe
ulaş ma mış olan, ama pra tik ye ti sin de ta biî yet kin -
li ğe sa hip olan ki şi ge lir. Bu son iki ba sa mak, in san
tü rü nün de ğer li le ri ve say gın la rı dır. Ye ti le ri nin
hiç bi rin de tam lık ve yet kin li ğe sa hip ol ma yan, fa -
kat huy la rı nı dü zel ten ve iyi alış kan lık lar edi nen
ki şi le re ge lin ce, bun lar da in san tü rü nün ze ki le ri -
dir, ama yük sek rüt be li ler den de ğil dir ler; ay rı ca bu
in san lar, di ğer in san lar dan ay rı lıp se çi lir ler.

Kı sa ca in san tü rü nün en üs tün ki şi si;

a) Te o rik ye ti si nin sez gi yet kin li ği tam olan,
do la yı sıy la be şerî bir öğ re ti ci ye ih ti yaç duy ma -
yan,

b) Pra tik ye ti si nin ke ha net yet kin li ği tam olan,
do la yı sıy la için de ki amelî hal ler le nefsânî âle mi
mü şa he de eden,

c) Ha yal gü cü nün uya nık ken de işi ni tam ola-
rak ya pıp bir yö nüy le nefsânî âle mi gör me yet kin -
li ği tam olan,

d) Ay rı ca nefsânî gü cü ta bi at âle min de et ki li
olan ki şi dir... Özüy le hü küm dar ol ma yı hak eden
ger çek hü küm dar, böy le si bir yet kin li ğe sa hip olan
pey gam ber dir. Pey gam ber, yö nü nü sü rek li ola rak
kut sal âle me çe vir miş akıl ye ti si93 ile dü şü nü lür
nes ne le rin hep si ni bir an da el de et me si ve yu ka rı -
da sı ra la dı ğı mız özel lik le ri ile bu dün ya da ge le nek
ve ada le ti kur ma ya yet ki li ol ma sı ba kı mın dan in -
san yet kin li ği nin do ru ğun da bu lu nur. Zi ra o, ken-
di si ni akıl âle mi ne nis pet et ti ği tak dir de, o an da akıl
âle miy le bi ti şik ol du ğu nu gö rür; ken di si ni nefs âle-
mi ne nis pet et ti ği tak dir de, nefs âle mi nin sa kin le -
rin den ol du ğu nu; ken di si ni ta bi at âle mi ne nis pet
et ti ği tak dir de ise, ora da di le di ği ni ya pan bir ya pı -
cı ol du ğu nu gö rür.94

İmdi, bu hu sus ta Kindî ve Fârâbî’ nin gö rüş le -
ri ni de kı sa ca be lirt mek ye rin de ola cak tır. Kindî,
el de edi liş bi çi mi ba kı mın dan bil gi yi, in sa nın is te -
me si ve ça ba sıy la bel li aşa ma lar dan ge çe rek el de
edi len “insânî bil gi ” ve in sa nın is tek ve ça ba sı na ge -
rek kal ma dan ve bir za man sü re ci geç mek si zin el -
de et ti ği “ilâhî bil gi ” ola rak iki ye ayı rır.95 An cak her

iki bil gi nin de ama cı bir dir; bu da nes ne le rin ger-
çek li ği ni bil mek tir. Asıl olan bu bil gi ye, va hiy yo-
luy la ula şı la bi le ce ği gi bi akıl yü rüt me yo luy la da
ula şı la bi lir.96 An cak pey gam ber ile fi lo zof ara sın da
ay rım ya pan Kindî, pey gam be rin va hiy yo luy la el -
de et ti ği bil gi nin da ha ve ciz, açık-se çik, kap sam lı
ve kes tir me ce vap lar ol du ğu ifa de eder. Bu ra da
pey gam be rin üs tün lü ğü, Al lah ’ın za ma na, ça lış ma -
ya, araş tır ma yap ma ya, ma te ma tik ve man tıkî ça-
re le re baş vur ma dan pey gam be rin nef si ni te miz -
le me yi ve ay dın lat ma yı di le ye rek ona bu bil gi yi
ver me si dir.97 Bu na gö re pey gam be rin bil gi si na sıl
mey da na gel mek te dir? Bu so ru ya Kindî, rü ya lar dan
ha re ket le ce vap ve rir. Ona gö re akıl, ti kel du yu lur
nes ne ve olay lar la ne ka dar az meş gul edi lir se ta-
sar la ma (mü sav vi ra) ye ti si nin fa a li ye ti de o ka dar
güç lü olur; ör ne ğin uy ku ve is tiğ rak du ru mun da
böy le dir.98 Nef sin du yu yu bı ra kıp dü şün ce ye yö-
nel me sin den do la yı, dü şün ce ye ko nu olan her şek-
lin ta sar la ma ye ti si sa ye sin de nefs te ki iz le ni mi
de mek olan rü ya, ya tam ta mı na ay nıy la ya da re -
miz ve sem bol ler le ge le cek te ki olay lar dan ha ber
ve rir. Eğer nefs, çe şit li ili nek ler den arın mış ve tam
ola rak al gı ya ha zır sa; bu du rum da he nüz mey da na
gel me den ön ce ge le cek te ki olay lar rü ya da gö rü nür.
Şayet nefs tam ola rak ha zır de ğil ve ili nek ler den de
te miz len me miş se, bu du rum da da sem bol ler dev-
re ye gi rer; do la yı sıy la böy le si bir rü ya yo ru ma ih-
ti yaç du yar.99 Pey gam be re ge lin ce, ne fis le ri nin
du ru lu ğu ne de niy le ge le cek te ki olay la rı ay nıy la rü-
ya la rın da, hat ta ba zen de uya nık ken gö re bi lir.

Kindî, bu gö rüş le ri ni ile ri gö tü re rek pey gam -
be re öz gü özel bir ha yal gü cü ve akıl ye ti sin den
kav ram sal ba kım dan söz et mez. 

Fârâbî ise, er dem li kent (medîne tü’l-fâzı la)
baş ka nı nın ni te lik le ri ni sı ra lar ken ön ce lik le şu hu-
su su be lir tir: Baş kan öy le si ne yet kin bir in san dır ki,
hem ‘bil fi il akıl’ hem de ‘bil fi il mâkul’ dür; onun ha -
yal gü cü de do ğal ola rak yet kin li ğin en üst ba sa -
ma ğı na ulaş mış tır. Ni te kim onun mün fa il (edil gin)
ak lı bü tün dü şü nü lür nes ne ler le yet kin leş miş; ha -
yal gü cü de Fa al Akıl dan ti kel le ri uya nık ken ve ya
uy ku sı ra sın da ya ol duk la rı gi bi ve ya sem bo li ze
edil miş bir hal de al mak için ha zır du rum da dır. Öy -
le ki, bir in sa nın mün fa il ak lı bü tün dü şü nü lür nes-
ne ler le yet kin le şe rek “bil fi il akı l” ve “bil fi il mâku l”
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ol muş ve onun dü şü nen kıs mı ile dü şü nü len kıs mı
ay nı laş mış sa, on da rüt be si mün fa il ak lın üs tün de,
mad de den ta ma men ay rı, Fa al Ak la ol duk ça ya kın
bil fi il bir akıl mey da na ge lir. Bu akıl, müs tefâd akıl
ola rak ad lan dı rı lır. Müs tefâd akıl, mün fa il akıl ile
Fa al Akıl ara sın da ara cı dır ve onun la Fa al Akıl ara-
sın da ar tık baş ka bir ara cı yok tur. Bu na gö re mün-
fa il akıl müs tefâd ak lın mad de si ve ko nu su (ka bı),
müs tefâd akıl da Fa al Ak lın mad de si ve ko nu su -
dur.

Böy le ce Fârâbî, in san ile Fa al Akıl ara sın da ki
iliş ki ba sa mak la rı nı şu şekil de sı ra lar:

Bir in sa nın in san ol du ğu ilk ba sa mak, bil fi il
akıl ol ma ya el ve riş li ve alı cı ta biî bir hey ’e tin, ya ni
nâtık ye ti nin mey da na gel me si dir. Bü tün in san lar
nâtık ye ti de or tak tır lar. An cak bu ba sa mak la Fa al
Akıl ara sın da iki ba sa mak da ha var dır. İlki mün fa -
il ak lın bil fi il mey da na gel me si dir. Bu ba sa mak, tam
mün fa il akıl la nâtık ye ti nin ay nı laş tı ğı ve in sa nın
bir in san lık sûre ti ka zan dı ğı ba sa mak tır. Bu sûret,
bil fi il va ro lan mün fa il akıl dır. İnsan lı ğın ilk ba sa -
ma ğın dan bu ba sa ma ğa ula şan bir in san la Fa al Akıl
ara sın da ar tık bir tek ba sa mak kal mış tır. Bu da
müs tefâd ak lın mey da na gel me si dir. Bu ba sa mak,
nâtık ye ti, bil fi il akıl ha li ne gel miş olan mün fa il ak -
lın mad de si; mün fa il akıl, müs tefâd ak lın mad de si;
müs tefâd akıl da Fa al Ak lın mad de si ya pıl dı ğı ve
tüm bun la rın ay nı laş tı ğı ba sa mak tır. İnsan lı ğın bu
ba sa ma ğı na ulaş mış bir in san la Fa al Akıl ara sın da
baş ka hiç bir ba sa mak yok tur. Ve bu ba sa ma ğa gel-
miş bir in san, ken di si ne Fa al Ak lın hulûl et ti ği (gir-
di ği) bir in san olur.  Bu du rum o in sa nın nâtık
ye ti si nin her iki bö lü mün de, ya ni te o rik (na zarî) ve
pra tik (amelî) yön le rin de ve da ha son ra da ha yal
gü cün de or ta ya çı kın ca bu ki şi, ken di si ne vah ye di -
len bir in san olur. Yü ce Al lah Fa al Akıl ara cı lı ğıy -
la ona vah ye der. Bu sûret le, Yü ce Al lah’ tan Fa al
Ak la ya yı lan şey le ri, Fa al Akıl da müs tefâd akıl ara-
cı lı ğıy la onun mün fa il ak lı na, son ra da ha yal gü cü -
ne ya yar. İş te böy le si bir in san hem bil ge, fi lo zof ve
tam an la mıy la akıl lı bi ri, hem de bir pey gam ber dir.
Fa al Akıl dan mün fa il ak lı na ya yı lan şey ler le bil ge,
fi lo zof ve tam an la mıy la akıl lı bi ri; Fa al Akıl dan ha -
yal gü cü ne ya yı lan şey ler le de ile ri de ola cak şey le -
re dik kat çe ken bir uya rı cı (mün zir) ve şim di ki
ti kel du rum la rı ha ber ve ren bir ha ber ci (pey gam -

ber, ne bi) olur. Fârâbî’ ye gö re in san lı ğın bu ba sa -
ma ğı na ulaş mış bir in san, in san lık ba sa mak la rı nın
en yet ki nin de ve mut lu luk de re ce le ri nin en yük-
se ğin de dir. Nef si yet kin le şip Fa al Akıl la bir ve ay -
nı ol muş tur. Bu in san, mut lu lu ğa ulaş ma ya
ya ra ya cak olan her dav ra nış la il gi le nen ve ken di ni
bu na ada yan bir in san dır.100

Bu gö rüş le riy le Fârâbî’ nin, İbn Sînâ’ nın pey-
gam ber lik ile il gi li gö rüş le ri nin önem li bir ön cü sü
ol du ğu dü şü nü le bi lir. Şu var ki Fârâbî kut sal akıl
kav ra mı nı kul lan maz. Bu na kar şı lık, her ne ka dar
ai di ye ti tar tış ma lı ol sa da101 “Fusûsu’l-Hi ke m” ad lı
ese rin de “kut sal ru h” (er-rûhu’l-kud siy ye) kav ra mı
geç mek te dir.102

Bu ra da özel lik le pey gam ber lik le il gi li ola rak
Fârâbî ile İbn Sînâ ara sın da ki bir di ğer önem li fark;
İbn Sînâ’ nın pra tik akıl ve ha yal gü cü ne da ya lı pey-
gam ber lik ba sa mak la rın dan söz et me si ne rağ men,
Fârâbî’ de bu ko nu nun ay rı bir pey gam ber lik tü rü
ola rak söz edil me me si dir.103 Fârâbî’ de fi lo zof ile
pey gam ber ara sın da net bir ay rım yok tur. Ona gö -
re va hiy, es ki le rin ger çek hü küm dar (me lik) de dik-
le ri in san la Fa al Akıl ara sın da hiç bir ara cı nın
kal ma ma sı du ru mu dur.104 Baş ka bir de yiş le va hiy,
bel li bir va ro luş dü ze yi ne yük se len in sa nın doğ ru -
dan Fa al Akıl dan, Fa al Akıl ara cı lı ğıy la da Al lah’ tan
güç al ma sı dır.105 Söz ko nu su olan va ro luş dü ze yi ne
yük se len bu in san, bil gi le rin Fa al Akıl dan mün fa il
ak lı na fey zin den do la yı fi lo zof, ha yal gü cü ne fey-
zin den do la yı da pey gam ber dir. Bu du rum İbn Sî-
nâ’ da kut sal ak la bağ lı pey gam ber lik ba sa ma ğı na
öz gü kı lı na rak özel leş miş tir. 

Bu bağ lam da İbn Sînâ, pey gam ber li ğin vehbî
mi (Al lah ver gi si), yok sa kesbî mi (ka za nım la el de
edi len) ol du ğu ko nu sun da net ifa de ler kul lan maz.
Onun asıl il gi si, pey gam be rin in san lar ara sın da ki
üs tün ko nu mu dur. Bu na kar şı lık bil me ye ti sin de ki
üs tün lük dı şın da pey gam be rin in san ol ma sı ge rek -
ti ği ni ısrar la vur gu lar. Bu ba kım dan kut sal ak lı, yö-
nü nü sü rek li ola rak kut sal âle me (yük sek il ke le re)
çe vir miş bir akıl ola rak an la mak ye rin de ola cak tır.
Kut sal akıl, ak lın ey lem le ri nin en yük se ğin de bu lu-
nan ve bir in san öğ re ti mi ne ih ti yaç duy mak sı zın
dü şü nü lür nes ne le ri bir an da el de ede bi len bir akıl
ol ma sı ba kı mın dan kut sal dır. 
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KUT SAL AKIL ÖĞ RE Tİ SİY LE İLİŞ Kİ LEN Dİ RİL MİŞ OLA RAK
NUR AYE Tİ NİN YO RU MU

“Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. Onun nu ru,
için de kan dil (mis bah) bu lu nan miş kat gi bi dir.
Kan dil bir cam fânus (zü ca ce) için de dir. Bu cam
fânus, san ki bir in ci yıl dız dır ki, do ğu lu ve ba tı lı ol-
ma yan mü ba rek zey tin ağa cın dan tu tu şur. Onun
ya ğı (zeyt) ateş (nâr) do kun ma sa da ne re dey se ışık
ve rir. (Bu) nur üs tü ne nur dur. Al lah di le di ği ne,
ken di nu ru na ka vuş ma yo lu nu gös te rir. Al lah in-
san la ra (böy le) bir çok tem sil ler ge ti rir. Al lah her
şeyi bi lir.” (Nur Sûre si, 35)

İbn Sînâ akıl öğ re ti si ni ve bu öğ re ti ye iliş tir di -
ği kut sal akıl an la yı şı nı nur âye ti ola rak bi li nen yu-
ka rı da ki aye te da ya na rak te mel len di rir.106 Ni te kim
onun var lık an la yış la rın dan iti ba ren gör müş ol du -
ğu muz dü şün ce le ri ni, özet ha lin de bu aye te ge tir -
miş ol du ğu yo rum da gö re bi li riz.107 Aye ti, bö lüm
bö lüm ele ala rak İbn Sînâ’ nın yo ru mu nu şu şekil de
özet le ye bi li riz:

1. “Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur.”

İbn Sînâ, nur âye ti nin yo ru mu na “nu r” (ışık)
kav ra mı nı ele ala rak baş lar. Ona gö re nu run zâtî ve
mecâzî ol mak üze re iki an la mı var dır. Nu run zâtî
an la mı, ay dın lık bir şeyin “ay dın lı k” ol du ğu nu söy-
le di ği miz za man kas tet ti ği miz manâdır. Mecâzî
ola rak ise nur, “iyi li k” ya da “iyi li ğe gö tü ren se be -
p” an la mı na ge lir. Fi lo zo fu muz, ayet te ki “nu r” ile,
hem aslî hem de mecâzî an la mı nın kas te dil di ği ni,
ama özel lik le mecâzî an la mı nın öne çı ka rıl dı ğı nı
ifa de eder. Ya ni ona gö re Yü ce Al lah bu ra da, ken-
di si nin özü ge re ği iyi lik ve her iyi li ğin se be bi ol du-
ğu nu söy le mek te dir.108 Âyet te ge çen “gök ler ve
ye r” ta bi ri ise, ev re ne (bü tün, küll) tekâbül et mek -
te dir.109 Bu ba kım dan İbn Sînâ’ ya gö re, “Al lah ’ın
gök le rin ve ye rin nu ru ” ol ma sı de mek, va ro lan her
şeyin onun ina ye ti nin ese ri ve en iyi, en gü zel bi-
çim de ol ma sı de mek tir. Baş ka bir de yiş le, gök ler de
ve yer de ya şa yan la rın hep si nin, gök le rin ve yer le -
rin nefs le ri nin, va ro lan bü tün müm kün şey le rin ve
hat ta va ro lan her bir zer re nin Al lah ’ın nu ruy la ay-
dın lan mış ol ma sı de mek tir. Bu ay dın lan ma, ki mi -
le ri nin zan net ti ği gi bi, her han gi bir var lı ğın on dan
ay rı ol ma sıy la de ğil –ki bu sap ma ve ya nıl gı dı r–,
tam ter si ne onun özü ne bağ lı ol ma sıy la olur. Bu

yüz den müm kün var lık, bir an için bi le ol sa bu bağ-
dan ko par sa, yok olup gi der. Ni te kim Al lah ’ın var-
lı ğı, hiç bir şey dı şa rı da kal ma ya cak şekil de
müm kün le rin göv de le ri ne (heyâkil) ya yıl mış tır. Bu
yüz den hiç bir şey on dan yok sun ka la rak var lı ğı nı
sür dü re mez. Eğer on lar doğ ru yo la gir miş se ler, bu,
Al lah ’ın var lık nu ru ile ol muş tur.

Bu ra da İbn Sînâ âye tin bu ilk bö lü mü nün an-
la mı nın “Al lah, gök ler ve yer ta ra fın dan işa ret edi-
len dir (medlûl)” şek lin de di le ge ti ri le bi le ce ği ni de
be lir tir. Ya ni her şey, onun var lı ğı na, bir li ği ne ve
bil gi si ne işa ret eder. Ay nı za man da “Al lah, gök le -
rin ve ye rin ay dın la tı cı sı dı r” de mek de müm kün -
dür. Şöy le ki, gök le ri ve ye ri ay dın lık ve süs lü
ya pan, nur dur. Al lah, gök le ri; arş ve kürsî, levh ve
ka lem, sid re tü’l-mün tehâ, cen ne tü’l-me’vâ, bey-
tü’l-ma’ mur ve cen ne tin yük sek ma kam la rıy la, ker-
rûbi ler ve rûhânîler le, Cebrâil, Mîkâil, İsrâfil ve
Azrâil le, tesbîh eden le rin tesbîhi, takdîs eden le rin
takdîsi, rukû eden le rin rukûu, sec de eden le rin sec-
de si ve tilâvet eden le rin tilâve tiy le; yer le ri ise, Kâbe
ve Beyt-i Mak dis ile, Mes cid-i Aksâ ile, pey gam -
ber ler, bil gin ler ve velîler le, ni ce su lar, ağaç lar, yi-
ye cek ve mey ve ler le süs le miş ve ay dın lat mış tır.110

2. “Onun nu ru, için de kan dil bu lu nan mişkât
gi bi dir. Kan dil, bir cam fânus için de dir.”

Fi lo zo fu mu za gö re âye tin bu bö lü mün de ge çen
mişkât, kan dil ve cam fânus ke li me le ri ak lın çe şit li
ba sa mak la rı na te ka bül et mek te dir. Bu na gö re;

a) Mişkât: İbn Sînâ, Fa al Ak lın ver dik le ri ni
alan şeyin, tıp kı ışı ğın alı cı sı gi bi ol ma sı, ya ni say-
dam (mü şef) ol ma sı ge rek ti ği ni ifa de eder. Say dam
şey le rin en güç lü sü nün ha va, ha va nın en üs tü nü -
nün ise miş kat ol du ğu nu be lirt tik ten son ra da, miş-
kat ile sim ge le nen şeyin he yulânî akıl ol du ğu nu
söy ler.111 Ona gö re dü şü nü lür nes ne le re yö ne lik in -
san nef si nin ye te nek ha lin de ki ilk ye ti si, he yulânî
akıl dır.112 Ak lın dü şü nü lür nes ne ler ya da Fa al
Akıl la iliş ki si nin bu ilk ba sa ma ğı, ken di sin de he -
nüz hiç bir bil gi nin bu lun ma dı ğı mut lak ye te nek -
tir. Bu na pa ra lel ola rak miş kat, say dam bir şey
ol ma sı ba kı mın dan ken di sin de ışık bu lun ma sa da -
hi, ışı ğı al ma ya ve yay ma ya el ve riş li bir şey dir.
Çün kü miş kat iki du va rın bir bi ri ne ya kın lı ğı de-
mek tir ve iki du va rı bir bi ri ne ya kın olan her şey de -
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ki yan sı ma (in ’ikâs) da ha güç lü, do la yı sıy la ışık da -
ha faz la dır. Bu yüz den fi lo zo fu mu za gö re, söz ko-
nu su âyet te bil fi il akıl ışı ğa; he yulânî akıl da ışı ğı
alan şeye ben ze til miş tir. Kı sa ca miş kat ile sim ge le -
nen şey, dü şü nü lür nes ne le ri al ma ya el ve riş li bir
şey ol ma sı ba kı mın dan he yulânî akıl dır. He yulânî
ak lın müs tefâd ak la nis pe ti ise, miş ka tin ışı ğa nis pe -
ti gi bi dir.113

b) Cam fânus (zücâce): İbn Sînâ’ ya gö re cam
fânus, bil me le ke ak la te ka bül et mek te dir. He yulânî
akıl la müs tefâd akıl ara sın da ki bu ba sa mak, ilk dü-
şü nü lür nes ne le rin oluş tu ğu sı ra da nefs te mey da na
ge lir. Böy le lik le nefs, ikin ci dü şü nü lür nes ne le ri
ka zan mak için el ve riş li ha le gel miş olur.114 Do la yı -
sıy la ışı ğın alı cı sı ile ışık ara sın da ki iliş ki yi sağ la -
yan bu ba sa mak, ışı ğı ara cı sız ola rak ışı ğın alı cı sı na
ulaş tı ran cam fânus la sim ge len miş tir. Çün kü cam
fânus, ışık ge çi ren say dam bir şey dir.115

Fi lo zo fu mu za gö re “kut sal ye ti ” (el-kuv ve tü’l-
kud siy ye), cam fânu sa te ka bül eden bil me le ke akıl
cin sin den bir akıl dır ve onun en de ğer li si dir. Ya ni
kut sal ye ti, öy le si ne say dam bir cam fânus tur ki, ışı -
ğı en tam bi çim de ışı ğın alı cı sı na ile tir.

c) Kan dil: İbn Sînâ’ nın el-İşârât ve’t-Ten bihât
ad lı ese ri ne gö re “kan di l”, bil fi il ak la te ka bül et-
mek te dir. Şöy le ki, dü şü nü lür nes ne le ri el de et me -
siy le bir lik te nefs te bir güç ve yet kin lik mey da na
ge lir. Güç, dü şü nü lür nes ne le rin san ki mü şa he de
edi li yor muş ça sı na nefs te ka za nıl mış ol ma sı de mek-
tir. Bu nun an la mı, nef sin ka zan ma ya ih ti yaç duy-
ma dan, di le di ği za man on la rı mü şa he de et me
gü cü nün ol ma sı dır. Bil fi il ak la te ka bül eden böy le
bir gü cün sim ge si “kan di l” dir. Yet kin lik ise, zi hin -
de gö rü le cek öl çü de, dü şü nü lür nes ne le rin nefs te
bil fi il oluş ma sı dır ki, müs tefâd ak la te ka bül eden
böy le si bir yet kin li ğin sim ge si de “nur üs tü ne nu r”
tâbi ri dir.116

İspâtü’n-Nü büvvât ad lı ese rin de ise İbn Sînâ,
bil fi il akıl ile müs tefâd akıl ara sın da ay rım yap maz
ve “kan di l” in müs tefâd ak la te ka bül et ti ği ni ifa de
eder. Fi lo zo fu mu zun bu ra da ki açık la ma la rı na gö re
ışık, ışı ğın alı cı sı nın ya ni miş ka tin yet kin li ği dir ve
onu kuv ve den fi i le çı ka rır. Ay nı şekil de müs tefâd
akıl da, he yulânî ak lın yet kin li ği dir ve onu kuv ve -
den fi i le çı ka rır. Böy le ce İbn Sînâ, müs tefâd ak lın

he yulânî ak la nis pe ti nin, “kan di l” in “mişkât” a nis-
pe ti gi bi ol du ğu nu ifa de eder.117

3. “San ki o, bir in ci yıl dız dır.”

İbn Sînâ’ ya gö re bu ra da Yü ce Al lah, “cam
fânu s” un ya ni bil me le ke ak lın, ışı ğı ge çir me yen
renk li cam de ğil, tam ter si ne ışı ğı ge çi ren say dam
cam ol du ğu nu vur gu lar. Çün kü renk li olan hiç bir
şey, ışı ğı ge çir mez.118

4. “(Kan dil) do ğu lu ve ba tı lı ol ma yan mü ba rek
zey tin ağa cın dan tu tu şur.”

Aye tin bu bö lü mün de ki sim ge fi lo zo fu muz ta-
ra fın dan şöy le ifa de edil miş tir: “Yağ (dühn), kan-
di lin ko nu su ve mad de si ise, akıl yü rüt me ye ti si de
(el-kuv ve tü’l-fik riy ye) aklî ey lem le rin ko nu su ve
mad de si di r”119 Bu yo rum İşârât’ta da ha açık tır:
“Cam fânu sa te ka bül eden ve dü şü nü lür nes ne le ri
içe ren bil me le ke ak lın, ikin ci dü şü nü lür nes ne le ri
ka zan ma sı, bir baş ka de yiş le bil fi il akıl ol ma sı iki
yol la müm kün dür: Bi rin ci si akıl yü rüt me, ikin ci si
sez gi yo lu dur; za yıf ol ma sı du ru mun da “zey tin ağa -
cı ” na te ka bül eden akıl yü rüt me yo lu ile; da ha güç -
lü ol ma sı du ru mun da “ya ğ” a te ka bül eden sez gi ile
olur.120

Ağa cın do ğu lu ve ba tı lı ol ma ma sı nı yo rum lar -
ken İbn Sînâ, do ğu ve ba tı ke li me le ri nin söz lük an-
lam la rı na mü ra ca at eder. Söz lük an la mıy la do ğu,
ışı ğın doğ du ğu; ba tı ise ışı ğın bat tı ğı yer dir. Bu ra da
ışı ğın doğ du ğu ye re do ğu; ışı ğın bat tı ğı ye re de ba -
tı de nil me si mecâzen dir. Öy le ki, ağa cın do ğu lu ol-
ma ma sı, ge nel an la mıy la akıl yü rüt me ye ti si nin,
ışı ğın ken di si ne doğ du ğu salt dü şün me (nut kiy ye)
ye ti le rin den ol ma ma sı de mek tir. Ağa cın ba tı lı ol-
ma ma sı, ge nel an lam da akıl yü rüt me ye ti si nin, ışı-
ğın ken di sin de kay bol du ğu be himî (hayvânî) bir
şey ol ma ma sı de mek tir.121

5. “Onun ya ğı, ateş do kun ma sa bi le ne re dey se
ken di li ğin den ışık ve rir.”

Âye tin bu bö lü mün de ki te mel kav ram lar  “ya -
ğ” (Zeyd) ve “ate ş” tir (nâr). Yu ka rı da geç ti ği gi bi
yağ, sez gi gü cü ne te ka bül et mek te dir. Ateş ise, nef -
si, me le ke den tam fi i le, he yulânî hal den me le ke
ha li ne çı ka ran Fa al Ak la te ka bül eder.122

Bu ra da Al lah, “ate ş” sö züy le, mecâzî an la mıy -
la nu ru, ha ki ki an la mıy la nu run ye ri ne ko yar. Bir
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şeyi ta şı mak la, baş ka sın da da o şeyin ne de ni olan
zâtî ta şı yı cı böy le dir. Bu nun da en gü zel sim ge si
ateş tir. Çün kü ateş, hem ışı ğı ta şır, hem de baş ka
şey le rin ay dın lan ma sı na ne den olur. Ateş, ta van sal
bir ku şat may la de ğil de, söz lü ve sim ge sel bir ku şat-
may la te mel un sur la rı ku şa tı cı bir şey ol du ğun dan
do la yı âle mi sa ran şey, ya ni tü mel akıl, ate şe ben-
ze til miş tir.123

Bu bağ lam da “ken di si ne ateş do kun ma sa bi le”
sö zü ile sim ge le nen şey, sez gi gü cü nün -Fa al Akıl
bi tiş me ve ya yıl ma (ifâza) do ku nu şuy la ona do kun-
ma sa bi le- ne re dey se tu tu şa cak bir du rum da ol ma -
sı dır.124

6. “(Bu) nur üs tü ne nur dur.”

İbn Sînâ’ ya gö re “nur üs tü ne nu r” sö zü, he yu-
lânî akıl da yu ka rı da sö zü edi len yet kin li ğin mey-
da na gel me si ne, ya ni zi hin de be li re cek ve
mü şa he de edi le cek öl çü de dü şü nü lür nes ne le rin
nefs te bil fi il mey da na gel me si ne te ka bül eder.125

Nas red din Tûsî, İbn Sînâ’ nın bu ifa de si ni şu şekil -
de şerh eder: “Nur üs tü ne nur, müs tefâd akıl la olur.
Çün kü dü şü nü lür sûret ler bir nur, on la rı alan nefs
de baş ka bir nur dur.”126

SO NUÇ
Or ta çağ dü şün ce si ile il gi li ya pı la cak her ça lış ma,
bir nok ta da mut la ka var lık dü ze ni ile il gi li ge nel bir
ta sav vu ru içer mek du ru mun da ka lır. Öy le ki Or ta -
çağ dü şün ce si nin be lir gin ve hâkim özel li ği, ele alı-
nan her ko nu nun, Tan rı’ ya ve Tan rı’ dan sudûr
eden var lık dü ze ni ne da yan dı rıl ma sın da gö rü le bi -
lir. Bu ra da, var lı ğın en üst ba sa ma ğın da Tan rı’ nın
bu lun ma sı ve bü tün va ro lan la rın ola bi le cek en gü -
zel bir dü zen için de – ki bu dü ze ne inâyet de nil -
mek te di r– Tan rı’ dan sudûr et miş ol du ğu dü şün-
ce si nin, İbn Sînâ’ nın var lık fel se fe si nin te me lin de
yer al dı ğı söy le ne bi lir. Sudûr sü re ci, akıl (mad de siz
akıl lar), nefs (gök nefs le ri) ve ci sim (gök küt le le ri)
ol mak üze re ba sa mak lar ha lin de mad de ye ka dar
aşa ğı ya doğ ru iner ken; mad de den son ra dört un sur,
ma den ler, mi ne ral ler, bit ki nef si, hay van nef si ve
akıl (nâtık nefs) ol mak üze re tek rar yu ka rı doğ ru
çı kar. So nuç iti ba riy le mad de li sûret ler de ki yu ka -
rı ya doğ ru yük se liş sil si le si nin en üst ba sa ma ğın da
kut sal akıl bu lu nur. 

Akıl öğ re ti si bağ la mın da İbn Sînâ in san nef si -
ni bir bü tün ola rak ele al mak ta ve nef sin ye ti le ri ni
sis te ma tik ola rak açık la mak ta dır. Ona gö re in san
nef si nin, bi ri yük sek il ke le re dö nük ve te o rik akıl
adıy la anı lan; di ğe ri de be de nin yö ne ti mi ne has re -
dil miş ve pra tik akıl ola rak ad lan dı rı lan iki ye ti si
var dır. Te o rik ak lın dü şü nü lür su ret ler le iliş ki si
prob le mi ne İbn Sînâ, in sa na en ya kın yük sek il ke -
ler den olan ve dü şü nü lür sûret le rin ken di sin de sü-
rek li fi il ha lin de bu lun du ğu bir töz den söz ede rek
çö züm ara mış tır. Fa al Akıl ola rak isim len di ri len bu
töz le iliş ki sin de te o rik ak lın ba sa mak la rı, he yulânî
akıl, bil me le ke akıl, bil fi il akıl ve müs tefâd akıl ola-
rak sı ra lan mış tır. Bu ba sa mak lar için de kut sal akıl,
bil me le ke akıl cin sin den, an cak he yulânî ak lın özel
bir du ru mu ola rak ta nım lan mış tır. Bu özel du rum
ise “öğ re ni m”, “sez gi” ve “ha yal gü cü” kav ram la rıy -
la açık lan mış tır. Bu ge nel çer çe ve içe ri sin de kut sal
akıl, sis te me son ra dan ek len miş bir kav ram gö rü -
nü mü arz et mek te dir. Baş ka bir de yiş le İbn Sînâ,
pey gam ber lik ile il gi li gö rüş le ri ni te mel len di rir ken
kut sal akıl kav ra mı na mü ra ca at et miş ve bu doğ rul -
tu da kav ra mı, akıl öğ re ti si ne iliş tir miş tir.

Ma ka le nin ba şın da be lir ti len;

1. Bir in san ola rak pey gam be rin öte ki in san -
lar dan far kı ne dir? so ru su na kar şı lık ola rak İbn
Sînâ, in san da nâtık nefs de ni len, bü tün in san lar da
or tak olan ve onu di ğer can lı lar dan ayı ran bir gü -
cün bu lun du ğu nu; an cak onun ye ti le ri ba kı mın dan
in san lar da fark lı laş ma ol du ğu nu ve bu fark lı laş ma -
nın özel lik le bil me le ke ak la da yan dı ğı nı ile ri sü rer.
Çün kü bil me le ke akıl dü şü nü lür nes ne le ri ara cı sız
al ma nın se be bi dir. Fa al Akıl dan ara cı sız ola rak alı-
nan ilk dü şü nü lür nes ne le rin ge rek alı cı sın da, ge-
rek se ken di le rin de güç lü lük, za yıf lık, ko lay lık ve
zor luk ba kı mın dan bir fark lı laş ma var dır. Bu fark-
lı laş ma dan do la yı da in san lar fark lı la şır lar. Çün kü
nef sin yük sek il ke ler den ya yı lı şı mi zaç ta ki öl çü lü -
lü ğe gö re dir; mi zaç ne ka dar öl çü lü ise nef si de o
ka dar de ğer li dir. İnsan lar ara sın da ki bu fark lı laş -
ma, İbn Sînâ’ nın pey gam ber lik ile il gi li gö rüş le ri -
nin en önem li da ya na ğı nı teş kil eder. Bu ba kım dan
kut sal akıl, pey gam ber lik gü cü nün zir ve sin de bu lu-
nur. Bu, ay nı za man da in san lı ğın da zir ve si dir. Ni-
te kim pey gam ber, hem te o rik ak lı ve hem pra tik
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ak lı iti ba riy le, hem de ha yal gü cü ve di ğer nefsânî
ye ti le rin de tam ve yet kin dir. 

2. Pey gam be re öz gü olan ve “va hi y” ola rak ad-
lan dı rı lan bil gi edin me yo lu nun, di ğer bil gi edin -
me yol la rın dan far kı ne dir? so ru su na kar şı lık ola rak
ise sez gi kav ra mın dan yo la çı ka rak bir so nu ca ula-
şı la bil mek te dir.  İbn Sînâ’ ya gö re bü tün bil gi le rin
kay na ğı sez gi dir. Zi ra bil gi nin ya sez gi ya da öğ re -
tim ol mak üze re iki yol dan el de edi le bi le ce ği ni ifa -
de eden fi lo zo fu muz öğ re tim de de zin cir le me
ola rak ge ri ye doğ ru gi dil di ğin de yi ne bir ta kım sez -
gi sa hip le ri ne ula şı la ca ğı nı be lir tir. Bu ba kım dan
as lo lan, sez gi sa hip le ri nin nefs le rin de ki güç lü lük
ya da za yıf lık tır. Güç lü nefs için her bil gi nin en kı -
sa za man da ve en az çı ka rım la ger çek leş me si müm-
kün dür. Böy le si bir nefs, an cak kut sal ak la sa hip
olan pey gam ber nef si dir. Za yıf nefs ler için ise akıl
yü rüt me/çı ka rım söz ko nu su dur. Bu ba kım dan
pey gam be rin bil gi edin me yo lu nun di ğer in san la rın
bil gi edin me yo lun dan en önem li far kı, onun hiç-
bir öğ re ti ci ye ve akıl yü rüt me ye ih ti yaç duy ma ya -
cak öl çü de ve ken di si nin is te me si ol ma sa da,
bil gi le rin tü mü nü ya da ço ğu nu en kı sa bir za man -
da edi ne bil me si dir. 

3. Pey gam be rin ge tir di ği bil gi nin de ğe ri ne dir?
so ru su na kar şı lık ola rak, İbn Sînâ pey gam ber li ğin
çe şit li ba sa mak la rı nı sı ra la mak la bir lik te bu ba sa -
mak la rın en üs tün de yer alan kut sal ak la bağ lı pey-
gam ber lik söz ko nu su ol du ğun da, pey gam be rin
bil me si nin salt aklî bir bil me ol du ğu na işa ret eder.
Do la yı sıy la kut sal ak la bağ lı pey gam ber lik ba sa ma -
ğın da, Fa al Akıl dan pey gam be rin nef si ne ya yı lan
dü şü nü lür sûret le rin, da ha son ra da ha yal gü cü ne
ya yıl ma sı ve ni ha ye tin de du yu lur ve işi ti lir tem sil -
le ri (kelâm) söz ko nu su dur. Ni ha ye tin de pey gam -
ber, hem akıl ye ti si nin, hem de ha yal gü cü nün
tam lı ğı na sa hip tir.

4. Pey gam be rin ge tir di ği bil gi nin iş le vi ve ba-
şa rı sı ne dir? so ru su na kar şı lık ola rak ise, yu ka rı da
sı ra la nan özel lik le riy le, ya ni te o rik akıl, pra tik akıl,
ha yal gü cü ve di ğer nefsânî ye ti le rin de ki tam lı ğı ve
yet kin li ği ba kı mın dan pey gam be rin, ge le nek ve
ada let ku ra rak in san la rı hu zur lu bir top lum sal ha-
ya ta gö tü re cek, böy le ce ge rek bu dün ya da ge rek se
öte ki ha yat ta ki ger çek mut lu lu ğa sevk ede cek ev-
ren sel ya sa lar koy ma da yet ki li ve ye ter li ol du ğu
söy le ne bi lir.
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