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Öz 

bn Sina ak l ö retisine ili tirdi i kutsal ak l kavram ile, peygamberli i, varl k de-
eri, i levi ve ba ar s yla ilgisi bak m ndan temellendirir. Bu makalede öncelikle, kutsal 

akl n varl k düzeni içerisindeki yeri ara t r lm t r. Varl k düzeninde kutsal ak l, ilk madde-
den itibaren ak llar evreninde ve lk Neden'e do ru yükseli basamaklar n n en yüksek 
konumunda bulunur.  

Daha sonra akl n dü ünülür sûretlerle ili kisindeki basamaklar içerisinde kutsal 
akl n yeri ele al nm t r. bn Sina'ya göre insan nefsi, do u tan dü ünülür nesneleri almak 
için bir gizilgüce sahiptir. Bu a ama heyulânî ak l olarak adland r l r. Dü ünmenin ilk ilke-
lerini içeren önermeleri elde eden, ancak onlar henüz kullanmayan ki inin meleke halinde 
bir akl vard r. Ne zaman ki bir ki i soyut kavramlar ve ikincil dü ünsel sûretleri elde eder, 
ancak u anda onlar kullanm yor ise bilfiil akl vard r. nsan akl n n dü ünülür sûretleri fiil 
halinde dü ündü ü durumu ise, Faal Akl n sudûrundan kazan lm olmas nedeniyle 
müstefâd/kazan lm ak l olarak adland r l r. Kutsal ak l ise, meleke halindeki ak l cinsin-
den heyulânî akl n özel durumu olarak tan mlan r.  

Makalemizde son olarak peygamberlik problemini aç klamak ve temellendirmek 
amac yla ak l ö retisine ili tirilmi bir kavram olarak kutsal akl n yeri, ay r c özellikleri, 
bilgilenme/teallüm, sezgi, hayal gücü ve mucize gibi kavramlarla ili kisi incelenmi tir. Bu 
ba lamda bn Sina peygamberli in çe itli basamaklar ndan söz eder. Kutsal ak l, yani akla 
dayal peygamberlik, akl n eylemlerinin ve peygamberlik güçlerinin en üst düzeyinde bulu-
nur.  

Anahtar kelimeler: Peygamberlik; Kutsal Ak l; Varl k Düzeni; Heyulânî Ak l; 
Bilmeleke Ak l; Bilfiil Ak l ; Müstefâd Ak l; Faal Ak l   

THE RELATIONSHIP BETWEEN HOLY INTELLECT AND                                  
PROPHECY BY IBN-I SINA 

Abstract 

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 this article firstly it has been investigate where is the holy intellect in the order 
of existence. The holy intelect finds at the highest place of rising process beginning from 
first matter through the universe of intelligences and the First Cause in the order of            
existence  
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Afterwards it has been taken up degrees of intellect inside its relation with the     

intellectual objects. According to Avicenna the human soul, at birth, possesses a            
potentiality for receiving intellectual object. This stage is called as material intellect. 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       
intellectual 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 acquired from the emanation of the Active Intellect. n addition to this the 
holy intellect is described private contition of material intellect  from type of intellect in 
habitu. 

Finally 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. n 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 powers of         
prophecy.  

Key words: Prophecy; The Holy Intellect; The Order of Existence; Material       
Intelllect; Intellect in Habitu; Actual Intellect; Acquired Intellect; Active Intellect   

1. Giri

 

Ak l kavram , tarihsel geli imi içinde kendisine farkl anlamlar yüklenmi 
temel felsefî kavramlardan biridir. Kavram n slam felsefesinde ele al n ve anlam 
çerçevesinin belirleni i çok yönlüdür. Gerek varl k de eri, gerek bilgi felsefesi ile 
ilgili olarak sa lad bilginin de eri ve gerekse etik ve politik ya am alan ndaki 
i levi aç s ndan üzerinde yap lan tart malarla farkl görü ve ak mlar n ortaya ç k-
mas na sebep olmas n n yan s ra, dü ünce tarihinde ortak bir anlay la insan olma-
n n temel ayr m olarak görülmü tür.  

Bu makalede, slam felsefesinin özgün problemlerinden olan peygamberli-
e, bn Sina n n ak l kavram çerçevesinde yakla m ara t r lm t r. Peygamberlik 

problemi ana hatlar yla u sorular çerçevesinde belirlenebilir: 

1. Bir insan olarak peygamberin, öteki insanlardan fark nedir? 
2. Vahiy olarak adland r lan peygambere özgü bilgi edinme yolunun, di-

er bilgi edinme yollar ndan fark nedir? 
3. Peygamberin getirdi i bilginin de eri nedir? 
4. Peygamberin getirdi i bilginin i levi ve ba ar s nedir? 

Bu sorulara bn Sina n n sisteminde verilen cevab , kutsal ak l ö retisi 
olarak adland rmak mümkündür. Dolay s yla makalemizde bu problemlere ba l 
olarak kutsal akl n ne oldu u, varl k düzeni içerisindeki yeri, akl n basamaklar ve 
di er bilgi edinme yetileriyle ili kisi, nihayet sa lad bilginin de eri, i levi ve 
ba ar s n ayd nlatmak amaçlanm t r. 
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Bu amaç do rultusunda, kutsal akl n, peygamberlik problemi ile ili kisi 

içinde ele al nmas n n slam felsefesinde siyaset-bilgi ili kisinin ayd nlanmas na bir 
katk sa layaca  dü ünülmü tür. Ayr ca felsefedeki süreklili in özellikle prob-
lemler alan nda oldu unu göz önüne alarak peygamberin getirdi i bilgilerin ak l ile 
temellendirilmesinin mümkün olup olmad , ba ka bir deyi le vahyin akla uygun 
olup olmad sorununun önemini hala korudu u dü ünülürse, bn Sina n n yakla-

m n n ortaya konulmas , bu soruna günümüzde de de i ik bir aç dan bakma im-
kan sa layacakt r.  

2. Kutsal akl n varl k düzeni içerisindeki yeri 

bn Sina n n kutsal ak l ö retisinin temellerini ara t r rken ilkin onun, var-
l k düzeni ile ilgili görü lerinin belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü kutsal akl n 
varl k düzeni içerisindeki yerinin, filozofumuz taraf ndan nas l ortaya konuldu unu 
betimlemeksizin, salt epistemolojik aç dan konuyu s n rlamak, bizi gerekli daya-
naklardan yoksun b rakacakt r.1 

Bu ba lamda sorun, varl k düzeninin ne oldu udur. bn Sina n n inâyet 
olarak adland rd ve olabilecek düzenlerin en güzeli olarak niteledi i varl k 
düzeni,2 lk Varl ktan itibaren maddeye kadar a a ya do ru bir ini ve maddeden 
itibaren de yukar ya do ru bir yükseli sürecini içerir. ni sürecindeki basamaklar, 
ak llar , nefsler ve gök cisimleri olarak s ralan r. Bunlardan sonra olu ve 

bozulu a tâbi olan madde gelir. Madde ilkin dört unsur un sûretine bürünür ve 
sonra basamak basamak yükselmeye ba lar. Yani bundan sonra unsurlar n sûretiyle 
ilk varolan, kendisinden sonra gelene göre daha baya ve a a bir derecededir. lk 
madde/heyulâ, bunlar n en a a basama d r. Daha sonra dört unsur, sonra geli -
meyen bile ikler, sonra geli enler (nâmiyât), sonra da canl lar meydana gelir ki, 
bunlar n en üstünü insan, insanlar n en üstünü ise ahlakî erdemleri elde eden ve 
bilfiil ak l haline gelip nefsi yetkinle mi olan kimsedir. Bunlar n en üstünü ise 

peygamberlik (nübüvvet) basama için haz r olan kimsedir.3 Peygamberlik güçle-
rinin en yücesi ise, her konudaki aklî ilkeleri Faal Ak ldan almaya elveri li olan ve 
kendisinde Faal Ak ldaki sûretlerin bir anda (def aten) ya da en k sa zamanda taklit 
yoluyla de il de, izdü üm olarak belirdi i kutsal ak l basama d r.4  

sbâtü n-Nübüvvât adl eserinde de bn Sina, mant ktaki bölme yöntemini 
kullanarak varolanlar basamakland r r. Burada da yine, maddeli sûretlerdeki farkl -
la man n dü ünme yetisi bilmeleke akl arac s z biçimde fiile ç kan insanla sona 

                                                

 

1  bn Sina n n varl k görü ü konusunda ayr nt l bilgi için bk. Hüseyin Atay, bn Sina da Varl k 
Nazariyesi, Ankara 1983. M. Naci Bolay, Farabi ve bn Sina da Kavram Anlay , Milli E itim 
Bakanl Yay., stanbul 1990, s. 8-12, 61-62.  

2  bn Sina, Kitabü n-Necât, ne r: Macid Fahri, Beyrut 1985, s. 320 
3  Age., s. 334 
4  bn Sina, e - ifâ fi n-Nefs, ne r: G. C. Anawati, Said Zayed, Kahire 1975, s. 220 
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erdi ini ifade eden bn Sina ya göre, bu ki i, peygamber (nebi) olarak adland r lan 
kimsedir.5  

bn Sina taraf ndan ortaya konulan varl k düzeninde insan n yerinin ayr bir 
öneminin oldu u aç kt r. Çünkü insan, varl k yap s bak m ndan unsurlardaki ölçü-
lülü ün en üst düzeyde olu tu u bir beden ve bu bedene uygun bir nefsten meyda-
na gelmi tir.6 Bedeni yönüyle insan, duyu âlemi ne; nefsi yönüyle yüksek ilkelere 
ya da ak l âlemi ne dönüktür. nsan nefsinin en temel özelli i ise, aklî bir âlem 
olmas d r. Filozofa göre onun aklî bir âlem olmas demek, maddeden uzak oldu u 
için kendinde dü ünülür olan her varl n sûretinin; ya da kendinde dü ünülür ol-
mayan, fakat maddede bir sûret olan ve ak l gücünün, sûretini maddeden soyutlad - 

her varl n sûretinin kendisinde meydana gelebilir bir varl k olmas

 

demektir. 
Bu ise onun, dü ünülür sûretlerin yap c s ve yarat c s , ayn zamanda al c s olmas 
anlam na gelir. 7 Ara t rmam z n bundan sonraki k sm nda ele al naca üzere, 
insana bu imkân sa layan yetilerin en üstünde kutsal ak l bulunur.  

3. Kutsal akl n tan m

 

bn Sina el-Hudûd adl sözlük niteli indeki eserinde, Aristoteles e at fta 
bulunarak akl n sekiz anlam ndan söz eder.8 lki, Aristoteles in Burhan Kitab nda 
zikretti i ak ld r. Di er yedisi ise, Aristoteles in Nefs Kitab nda söz etti i ak l-
lard r. Bunlar da, teorik (nazarî) ak l, pratik (amelî) ak l, heyulânî (maddî, temel) 
ak l, bilmeleke (yetenek halinde) ak l, bilfiil (edimsel) ak l, müstefâd (kazan lm ) 
ak l ve faal (etkin) ak ld r.9 Bu çerçevede bn Sina n n ak l ö retisinde, kutsal 
ak l kavram geçmemektedir. Bu haliyle kutsal ak l , bilgi teorisi aç s ndan pey-
gamberli i temellendirme amac yla sisteme ili tirilmi bir kavram özelli i göster-
mektedir.  

Bu durumda kutsal akl n yeri nedir? Bu sorunun cevab , akl n bu sekiz an-
lam yla ili kisi içinde bulunabilir:  

bn Sina ya göre insanda haz r olan ilk yeti heyulânî ak ld r ve tüm insan-
larda ortakt r. Ancak insanlar aras ndaki farkl la ma bilmeleke ak l düzeyinde söz 

                                                

 

5  bn Sina, sbâtü n-Nübüvvât, ne r: Mustafa Galib, bn Sina içinde, Beyrut 1981, s. 91 
6  Nefsin yetileri ile ilgili geni bilgi için bk. Ahmet Kamil Cihan, bn Sina ve Gazali de Bilgi Prob-

lemi, nsan Yay., stanbul 1998. 49-54. Ali Durusoy, bn Sina Felsefesinde nsan ve Âlemdeki Ye-
ri, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakf Yay., stanbul 1993, s. 85-161. 

7  bn Sina, Kitâbü n-Necât, s. 203; bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, ne r.: A. Nûrânî, Tahran 1984, s. 
97; Ayr ca bkz. Seyyid Hüseyin Nasr, slam Kozmoloji Ö retilerine Giri , çev.:Nazife i man, n-
san Yay., stanbul 1985, s. 286-289. 

8  Burada bn Sina n n Aristoteles e yapt at f, Aristoteles in ak l bölümlemesinin bu biçimde 
oldu u anlam na gelmez. Ancak bn Sina n n kendi ak l ö retisini ortaya koyarken Aristoteles i 
dayanak olarak göstermesi ve onu okuma biçimi hakk nda bize ipuçlar sunabilir. 

9  bn Sina, el-Hudûd ve r-Rusûm, ne r.: Abdü l-Amr el-A sam, el-Mustalâhu l-Felsefî inde l-Arab 
içinde, Ba dat 1985, s. 240; Hasan ahin, slam Felsefesi Tarihi Dersleri, lahiyat Yay., Ankara 
2000,  s. 46-47. 
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konusu olmaktad r. Bilmeleke ak l, genel olarak kabul edilmi görü leri ihtiva etti-

i için tümel sûretleri dü ünme güç ve yetene ine sahip olan yetidir. Bu iki yetinin 
al p, kendisiyle fiile ç kt klar dü ünülür tümel sûretlerle bilfiil sûretlenmi nefsin 
üçüncü yetisi ise, müstefâd ak ld r. Müstefâd akl n heyulânî ak ldaki varl bilfiil 
de ildir; özüyle de (bizzat) de ildir. Onun heyulânî ak ldaki varl heyulânî ak lda 
özüyle bulunan bir var k l c dan (mûcid) gelir ve heyulânî ak l onun sayesinde 
kuvveden fiile ç kar. bn Sina, sbâtü n-Nübüvvât adl eserinde bu var k l c n n 
tümel ak l , tümel nefs ya da âlemin nefsi 10  olarak isimlendirildi ini söylese 

de, onun temel eserlerindeki tercihi Faal Ak l terimidir. Zira di er kavramlar 
farkl ontolojik kavray lara delalet eder. 

Böylelikle bn Sina, özüyle verici olandan, yani Faal Ak ldan dü ünülür 
sûretleri alman n arac l ya da arac s z olmak üzere iki biçimde oldu unu ifade 
eder: Genel dü üncelerin ve ak l ilkelerinin Faal Ak ldan al nmas arac s z olur. 
lk dü ünülür sûretler arac l yla ikinci dü ünülür sûretlerin al nmas veya d 

duyu, ortak duyu, vehim ve ak l yürütme gibi epistemolojik araç ve gereçler arac -
l yla kazan lm dü ünülür nesnelerin al nmas da arac l almad r. 11 Böylece 
bn Sina apriori bilgileri bilmeleke akla özgü k lar. Bu durumda heyulânî akl n 

durumu da, nefsin dü ünülür sûretleri kazanmaya ilke olmas d r. Yoksa heyulânî 
ak lda apriori ya da aposteriori hiçbir sûret ya da bilginin olmas söz konusu de il-
dir. Bu bak mdan heyulânî ak l, J. Locke un tabula rasa s na benzer. Ayr ca unu 
da belirtmek gerekir ki heyulânî akl n heyulâya, yani ilk maddeye nispetle bu isim-
le an lmas onun maddeli ya da madde ile ilgili oldu u anlam na gelmez. Ancak 
t pk heyulân n maddeli sûretlere ilke olmas gibi, heyulânî akl n da dü ünülür sû-
retlere ilke olmas anlam na gelir. 

Bu ba lamda nefsin, Faal Ak ldan alacaklar n , bazen arac l bazen de ara-
c s z olarak ald n belirten bn Sina ya göre, nefsin arac s z almas bile kendi 
özünden ileri gelmez. Çünkü onda arac s z alma ilineksel olarak bulunur. Öyle ki 
arac s z alma, özüyle kazan mda bulunan bir eyle olur ki, bu ey bilmeleke ak ld r. 
Dolay s yla bilmeleke akl n almas , nefsin öteki yetilerinin almas n n nedenidir.12  

Ayr ca, ilk dü ünülür nesnelerin bilmeleke ak l taraf ndan arac s z olarak 
al nmas da ya kolay bir yolla ya da sadece al nmas kolay olanlar almas yla olur. 
Buna göre, güçlülük ve zay fl k, kolayl k ve zorluk bak m ndan al c ve al nanda 
bir farkl la ma vard r ve bu farkl la man n sonsuza kadar uzanmas muhaldir13. 
Zay fl k taraf ndaki s n r, arac l ya da arac s z bir tek dü ünülür nesneyi bile al-
mamakt r. Güçlülük taraf ndaki s n r ise, dü ünülür nesnelerin hepsini arac s z 

                                                

 

10  bn Sina, sbâtü n-Nübüvvât, s. 88-89. 
11  Age., s. 89. 
12  Age., s. 89-90. 
13  Muhal: D dünyada, varl imkâns z olan eydir. Mesela bir eyin ayn anda hem hareketli hem 

de durgun olmas muhaldir. (Seyyid erif Cürcânî, Kitâbü t-Tâ rifât, muhal maddesi, stanbul 
1318). 
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olarak almakt r. Bu yüzden akl n feyizlerini arac s z olarak alamayan kimseler 
oldu u gibi, akl n tüm feyizlerini arac s z olarak kabul eden kimseler de vard r.14 

te güçlülük taraf ndaki bu s n r, bn Sina n n felsefesinde kutsal ak l olarak ad-
land r l r. Bu ba lamda kutsal ak l, insan türünün bütün bireylerinde do u tan 
varolan ve dü ünülür nesnelerle bilkuvve ili kili olan heyulânî akl n özel bir duru-
mudur. Heyulânî akl n bu özel durumu, onda apriori olan ve do ruluklar asla ku -
ku götürmeyen, hatta do rulaman n kendileriyle gerçekle ti i öncüllerin meydana 
gelmi oldu u bilmeleke ak l cinsindendir. Onun cinsi çok yüksek bir basamakta 
oldu undan dolay da, bütün insanlar n ona i tiraki yoktur.15  

Görüldü ü gibi bn Sina insanlar aras ndaki farkl la may heyulânî akla 
de il, bilmeleke akla ba lamaktad r. Bu da bizi, peygamberli in kazan lan bir du-
rum mu oldu u sorununa götürecektir. Filozofumuz bu soruya aç k bir cevap ver-
mez. Ancak kutsal akl , bilmeleke ak l cinsinden heyulânî akl n özel bir durumu 
olarak nitelemesi, onun do u tan gelen bir özellik oldu u izlenimini vermektedir. 
Bu durumu bn Sina, bilgilenme (teallüm), sezgi (hads) ve hayal gücü kavram-
lar çerçevesinde aç klayarak, bu ki inin yüksek ilkelerle teyit edilmi oldu unu 
belirtir.  

4. Kutsal akl n bilgilenme ile ilgisi  

bn Sina bilgilenmeyi, Faal Ak lla birle mek  (ittisâl) için, Faal Ak ldan 
yal n bir ak l meydana gelecek ve ondan da ak l yürütme yoluyla dü ünülür sûret-
ler zihne ayr ayr yay lacak ölçüde tam bir yetenek istemesi

 

olarak tan mlar. Bu 
yetenek, bilginin kazan lmas ndan önce eksik, sonra ise tam olur. Bilgilenme s ra-
s ndaki durumu ise bn Sina u ekilde aç klar: nsan, elde etmek istedi i dü ünü-
lür nesneyle birle meyi akl na getirir getirmez ve bak yönüne yönelir yönelmez 
ki bak yönü, zihne sûretleri veren ilkeye geri dönmektir

 

Faal Ak lla birle ir ve 
Faal Ak ldan soyut bir ak l yay l r. Bunu da tümel sûretlerin ayr ayr yay lmas 
izler. Ancak Faal Ak ldan yüz çevirip geri döndü ünde, bu sûretler fiile çok yak n 
bir kuvve haline dönü ür. Dolay s yla ilk ö renme gözü tedavi etmeye benzer. Göz 
sa l na kavu unca, diledi i zaman kendisinden sûret alaca eye bakar; ondan 
ili kisini keser kesmez de, bu ey fiil haline oldukça yak n bir kuvve haline dönü-
ür. 16  

Görüldü ü gibi bn Sina n n buradaki bilgilenme tan m , bir insan n ba ka 
bir insandan ald bilgiler anlam nda de il, Faal Ak ldan almas anlam na gelmek-
tedir. Bu ba lamda, bir kimsenin dü ünülür sûretleri biliyor

 

denmesinin anlam , 
o kimsenin ne zaman isterse bir nesnenin sûretini kendi zihninde haz r bulacak 
durumda, yani o kimsenin ne zaman isterse Faal Ak lla birle me yetene inin olma-
s anlam na gelir. te bu türden bir bilfiil ak l kazan m , zihnin diledi i eyi dü-
                                                

 

14  bn Sina, sbâtü n-Nübüvvât, s. 89-90. 
15  bn Sina, e - ifâ, fi'n-Nefs, s. 219; Kitâbü'n-Necât, s. 205 
16  bn Sina, e - ifâ, fi'n-Nefs, s. 218. 
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ünme gücünü kazanmas demektir. Böylece ne zaman isterse Faal Ak lla birle ir 

ve bu birle mede Faal Ak ldan gelen sûret, kendisinde belirir. Bu ba lamda bilfiil 
ak l, dü ünebilme imkân m z olarak Faal Ak lla birle me gücümüz; müstefâd ak l 
ise, Faal Ak ldan gelen ve bilfiil ak lda ekillenen sûret demektir. K saca müstefâd 
ak l, bilfiil akl n dü ünülür sûretleri kazan m durumunu ve yetkinlik halini ifade 
eder. 

Dü ünülür nesnelerin ö renimi ile ilgili bu aç klamalardan sonra bilgilen-
me bak m ndan insanlar aras ndaki farkl l a geçen bn Sina, ister öznenin d n-
dan, isterse öznenin kendisinden kaynaklan yor olsun, bilgilenmede farkl la ma 
oldu unu belirtir. Çünkü kimisi, daha kolay ve rahat bir biçimde tasar mda (tasav-
vur) bulunur. Bunun sebebi, onlar n ö renmeye ba lamadan önceki yeteneklerinin, 
yani Faal Ak lla birle meden önceki eksik yeteneklerinin daha güçlü olmas d r. 
E er bu yetenek öznenin kendisinden kaynaklan yor ise, sezgi olarak adland r l r. 
Ayr ca bu yetenek baz insanlarda öylesine güçlenir ki, Faal Ak lla birle mek için 
fazla bir eye, bir e itim ve ö retime ihtiyaç duymak bir yana, sanki bu eylemi için 
güçlü bir yetene i olacak ekilde ikinci bir yetene i varm ve sanki her eyi kendi-
li inden biliyormu gibidir. 17 nsan zihninin bu basama , Faal Ak lla biti me 
yetene i basamaklar n n en yükse inde bulunur. Bu ise yukar da geçti i üzere kut-
sal ak l olarak adland r lan basamakt r.   

5. Kutsal akl n sezgi ile ilgisi 

bn Sina sezgiyi, zihnin k yastaki orta terimi elde etmeye yönelik bir tu-
tumu; ya da orta terim elde edildi i zaman büyük terimi elde etmeye yönelik bir 
tutumu

 

olarak tan mlar. Hangisi olursa olsun, ö retim olmaks z n zihnin orta teri-
mi ya da büyük terimi elde etmeye yönelik bu i i,18 bilinenden bilinmeyene h zl 
bir geçi tir. Örne in, güne in yak nl k ve uzakl k durumlar na göre ay n ayd nlan-
ma te ekkülünü gören kimse, ay n ayd nlanmas n n güne ten kaynakland n se-
zer.19 

bn Sina ya göre bütün bilgilerin kökeninde sezgi vard r. Ancak buradaki 
sezgi, ak l yetisinin kullan m yla ilgili, yani aklî nesnelerin bir ba ka ki iden de il 
de, Faal Ak ldan elde edilmesi anlam na geldi ini göz önünde tutmak gerekir. 
Yoksa bn Sina n n al lagelmi anlam yla sezgici (intuisyonist) bir filozof oldu-

unu söylemek zordur. Öyle ki, bn Sina ya göre dü ünülür sûretlerin kazan lmas 
demek, k yastaki orta terimin elde edilmesi demektir. Orta terim ise sezgi ya da 
ö retim yoluyla elde edilir. Buna kar n ö retimin temelinde de sezgi vard r. lkin 
birtak m sezgi sahipleri bilgiyi ortaya ç kar p, daha sonra bu bilgileri ö rencilere 
iletir. Sözgelimi birisi, bir bilgiyi sezgi yoluyla elde eder, bir ba kas onun sezdi i 

                                                

 

17  Age., s. 218-219 
18  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 123 
19  bn Sina, Kitâbü'n-Necât, s. 123 
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bu bilgiyi ö renir, buna ek olarak kendisi de ba ka bir eyi sezer. Böylelikle bilgi-
ler, son s n r na var ncaya kadar uzay p gider.20  

Ayr ca her konu ve problemin sezgisi mümkündür; hiçbir problem sezil-
meye daha uygun ya da sezilmesi daha zor de ildir. Kolayl k ve zorluk, nefsin 
güçlülü ü ya da zay fl ndan kaynaklan r. Güçlü nefs için her konuda sezgi müm-
kündür.21 

Buna göre, insanda, kendi ba na sezginin ortaya ç kmas ve bir kimsenin 
d ar dan bir ö retici olmaks z n zihninde k yas gerçekle tirmesi mümkündür. Bu 
ise insanlarda nicelik (bi l-kem) ve nitelik (bi l-keyf) bak m ndan farkl la ma gös-
terir. Nicelik bak m ndan farkl la man n sebebi, baz insanlar için orta terim say s -
n n fazla olmas ; nitelik bak m ndan farkl la man n sebebi ise, baz insanlar için 
sezgi zaman n n daha h zl olmas d r.22 Ba ka bir ifadeyle sezgi, bazen uzun bir 
dü ünme sürecinde gerçekle ebilece i gibi, bazen de en k sa zamanda ve süreçte 
gerçekle ebilir. Bu farkl l klar n bir s n r yoktur ve sürekli olarak eksiklik ve fazla-
l kabul eder. Eksiklik taraf nda, hiçbir sezgisi olmayan insanlara kadar uzan r ki, 
bu insanlar bir eyi sezmeye ya da ö renmeye e ilimli de ildir ve hatta zihin güç-
lerinin zay fl ndan ötürü bir ey ö renmeleri mümkün olmaz. Fazlal k taraf nda 
ise bu s n r, nesnelerin tümünü ya da ço unu, çok h zl ve k sa bir sürede sezen 
kimselere kadar ula r. Öyle ki insan, bütün dü ünülür nesneleri sezinceye kadar, 
zihnin ötesine geçemeyece i bir s n r yoktur. Ancak bütün dü ünülür sûretler se-
zildi i zaman zihin gücünün s n r na gelinmi olur.23 

Ayr ca unu belirtmek gerekir ki, ilk dü ünülür sûretlerden ikinci dü ünü-
lür sûretlere ula man n her zaman sezgi ile oldu unu söylemek mümkün de ildir. 
Sezgi güçlü nefs için söz konusudur. E er nefs zay f ise, ikinci dü ünülür nesnelere 
ula mak ak l yürütme (fikr) ile olur.24 Bu bak mdan sezgi ile ak l yürütme ara-
s ndaki fark belirlememiz gerekmektedir. 

bn Sina ya göre ak l yürütme, zihnin birçok durumda hayal gücünden de 
yard m alarak mânalar içinde hareket etmesi anlam na gelir. Bu hareketiyle zihin, 
k yastaki orta terimi ya da orta terimin yoklu u durumunda meçhulün bilgisine 
kendisiyle gidece i orta terim yerine geçen bir eyi elde etmek ister. Bu, bazen 
sonuca götürmekle beraber, bazen sonuçsuz kal r. Sezgi ise, orta terim ya da orta 
terim hükmünde olan bir eyin zihinde bir anda belirmesidir . Bu belirme iki ekil-
de olur: 

                                                

 

20  bn Sina, e - ifâ, fi'n-Nefs, s. 220; Risâle fi n-Nefs ve Bekâihâ ve Meâdihâ, ne r.: Ahmet Fuat el-
Ahvânî, Ahvâlü n-Nefs içinde, M s r 1952, s. 122 

21  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 116 
22  bn Sina, e - ifâ, fi'n-Nefs, s. 220; Kitâbü'n-Necât, s. 206 
23  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 116 
24  bn Sina, el- ârât ve t-Tenbihât, C: II, s. 370-371 
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a) Birinci durumda, zihnin mânalar içinde hareketi yoktur, fakat istemesi 

vard r; istemesinin pe i s ra kendisinde orta terim belirir. 

b) kinci durumda ise zihnin ne mânalar içinde bir hareketi ne de onlar 
istemesi vard r; fakat kendisinde orta terim belirir.25 

Gerek sezgi hususunda gerekse ak l yürütme hususunda insanlar farkl la r-
lar. Kimi insan ahmakt r ve ak l yürütmesinin sonucunda hiçbir ey elde edemez. 
Kimisi k vrak bir zekâya sahiptir, herhangi bir tan m için, ak l yürütme yolundan 
yararlan r. Kimisi de bundan daha üst seviyededir; yani dü ünülür nesnelerle ilgili 
olarak sezgi yoluyla kazan m vard r. K sacas bu zihnî seviye, herkeste ayn de il-
dir. Nitekim insan, kendisini göz önüne alacak olursa, noksan yan n n sezgi yoklu-

una kadar vard n görür. Bu hususta insandaki fazla olan yan n son s n r n n ise, 
birçok durumda ö renme ve ak l yürütmeye ihtiyaç duymamaya kadar varabilece i 
kesindir.26 

Böylece, dü ünülür nesnelerin tümünü ya da pek ço unu, en k sa zamanda 
sezen ve birle tirme yoluyla aklî ilkelerden (ilk dü ünülür sûretlerden) ikinci aklî 
ilkelere etkili bir biçimde geçen insanlar n bulunmas n n imkâns z olmad ortaya 
ç km olur. Böylesi bir nefsin tabiata boyun e meyecek ölçüde güçlü olmas , arzu 
ve öfkenin çekim alan ndan uzak durmas da ola and r.27 Bu çe it bir insan nefsi, 
iddetli durulu u ve aklî ilkelerle s k ili kisi nedeniyle sezgi ile parlayacak ekilde 

teyit edilmi olabilir. Öyle ki onun nefsi, Faal Ak ldan her konudaki aklî ilkeleri 
almaya elveri lidir ve onda, Faal Ak ldaki sûretler bir anda (def aten) ya da bir ana 
yak n olmak üzere (karîben min def atin) ve orta terimleri içeren bir düzen ile, 
taklîdî olarak de il de aklî bir biçimde taklit yoluyla bilinen eylerde aklî kesinlik 
yoktur

 

izdü üm olarak belirebilir (irtisâm). te bu, peygamberli in (nübüvvetin) 
bir türü; hatta peygamberlik güçlerinin en yücesidir. bn Sina ya göre kutsal güç 
olarak isimlendirilmesi uygun olan bu güç, insana ait yeti basamaklar n n en yük-
se inde bulunur.28 Böylesi bir güce sahip olan bir insan, peygamberlerin en k ymet-
lisi ve de erlisidir. Özellikle onun bu özelli ine ileride ele alaca m z di er özellik-
ler de kat ld nda, sanki onun ak l gücü bir kibrit; Faal Ak l da ate olarak, onda 
bir anda parlar ve onu kendi tözüne dönü türür. Sanki o, Kuran daki onun ya 
ate dokunmasa bile kendili inden tutu acakt r, (o) nur üzerine nurdur

 

(Nur Sû-
resi, 35) denilen nefstir.29  

Yeri gelmi ken belirtmek gerekir ki bn Sina, kutsal ak l ö retisini nur 
âyeti olarak bilinen ayeti felsefî bir tarzda yorumlayarak da betimler.30 Nitekim 

                                                

 

25  Age., C: II, s. 378-380. 
26  Age., C II, s. 386. 
27  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 116-117. 
28  bn Sina, e - ifâ, fi'n-Nefs, s. 219-220; Kitâbü'n-Necât, s. 206; Risâle fi n-Nefs ve Bekâihâ ve 

Meâdihâ, s. 123. 
29  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 117. 
30  Mesut Okumu ; Kur an n Felsefî Okunu u, Ara t rma Yay nlar , Ankara 2003, s. 109. 
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onun varl k anlay lar ndan itibaren görmü oldu umuz dü ünceleri, özet halinde 
bu ayete getirmi oldu u yorumda görülebilir.31 Öyle ki bn Sina, âyette geçen 
mi kât in heyulânî akla, zücâce nin bilmeleke akla ve kandil in de müstefâd 

akla tekâbül etti ini, kutsal akl n da zücâce/cam fânus cinsinden bir ak l olup, Al-
lah tan gelen  en tam biçimde n al c na iletti i için onun en de erlisi oldu-

unu ifade eder.32 

unu da belirtmek gerekir ki bu ayet farkl filozoflar taraf ndan çe itli e-
killerde yorumlanm t r. Özellikle hvân- Safâ n n yorumunun, her ne kadar bn 
Sina n nkinden ayr lan özellikleri var ise de, akl n nesnesi kar s ndaki basamaklar 
ba lam nda yap lan bir yorum oldu u için bn Sina ya kaynakl k etti i dü ünülebi-
lir.33  Gazalî nin yorumu ise bn Sina ile büyük benzerlikler arz eder.34 Nur kavra-
m üzerinde bu yo unla man n, Sühreverdî nin felsefesinde ise doruk noktas na 
ula t ve bir nurlar metafizi i nin kurulmas na kaynakl k etti i dü ünülebilir.   

6. Kutsal akl n hayal gücüyle ilgisi 

bn Sina ya göre gök cisimlerinin hareket ettiricileri yüksek nefsânî tözler-
deki tikel sûretlerdir. Ne var ki bunlar da kendi ba na de ildir ve onlar da madde-
siz tözlerdeki aklî sûretler ku at r. Bu aklî sûretler kendi yönlerinden de il, bizdeki 
yetilerin zay fl ndan ya da zihnimizin aklî sûretlere ula mas na yarayan yetilerin 
ba ka bir yönle me gul olmas ndan dolay bizden perdelenmi tir. Zihnin bu iki 
perdesinden birisi bulunmad zaman aklî sûretlerle birle mesi yo un bir biçimde 
olur. 35 

nsan nefsi aklî sûretleri alg lamada, onlarla birle mek ve onlar mütalaa 
etmekten ba ka bir eye gereksinim duymaz. Nefsin aklî sûretlerle birle mesi ve 
böylece tümel sûretlere ula mas , yüksek aklî tözlerden olan ve kendisinde tikel 
hiçbir eyin bulunmad teorik (nazarî) ak l yetisiyledir. Nefsânî sûretleri ise nefs, 
ancak ba ka bir yetiyle, yine yüksek nefsânî tözlerden olan pratik (amelî) ak lla 
tasarlar ve böylelikle tikel sûretlere ula m olur. Bu konuda tahayyül tarz dü ün-
meler de amel akla yard m eder.36 

                                                

 

31  bn Sina, Tefsîr-ü Âyete n-Nûr, Ne reden: Hasan Âsî, et-Tefsîrü l-Kur ânî ve l-Lugâti s-Sûfiyye fî 
Felsefeti bni Sina içinde, Beyrut 1983, s. 86-87. bn Sina, sbâtü n-Nübüvvât, s. 93-96. bn Sina, 
el- ârât ve t-Tenbihât, C. II, s. 369-377. 

32  Sina, Tefsîr-ü Âyete n-Nûr, Ne reden: Hasan Âsî, et-Tefsîrü l-Kur ânî ve l-Lugâti s-Sûfiyye fî 
Felsefeti bni Sina içinde, Beyrut 1983, s. 86-87. bn Sina, sbâtü n-Nübüvvât, s. 93-96. bn Sina, 
el- ârât ve t-Tenbihât, C. II, s. 369-377. 

33  Resâilü hvân- Safâ, Butros Bustânî, Beyrut 1957, C: IV., s. 265.   
34  Bkz. Gazali, Meâricü l-Kuds fî Medâric-i Mârifeti n-Nefs, Dârü l-Kütübü l- lmiyye, Beyrut, 

Tarihsiz, s. 72; Gazalî, Mi katü l-Envar, Mecmûat-i Resâil-i mam Gazâli içinde, Dârü l-
Kütübü l- lmiyye, Birinci Bask , Beyrut-Lübnan 1994 (Türkçe si: Nurlar Feneri, (çev.: Süleyman 
Ate ), Bedir Yay., stanbul 1994). 

35  bn Sina, Risâle fi n-Nefs ve Bekâihâ ve Meâdihâ, s. 116. 
36  Age.s. 116-117. 
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Dolay s yla hayal gücünün, nefsin tikel sûretlerle birle mesinde pratik akla 

yard m etmesi gibi önemli bir görevi ve i levi vard r. Öyle ki, bn Sina ya göre 
peygamberli in, sezgiden sonra gelen ikinci bir özelli i, yetkin bir mîzac olan 
insan n hayal gücüne ba l d r. Bu özelli in ba ar s , olan ve olacak olanlar (kâinât) 
bildirmek ve görünmezleri (mugayyebât) göstermektir. nsanlar n ço unda bu, 
uyku halinde rüya ile olur; peygamberde ise hem uyku halinde iken hem de uyan k-
l kta olur. Olan ve olacak olanlar bilmenin temel ko ulu ise, insan nefsinin, unsur-
lar âlemi olan bu dünyada olup bitenleri bilen gök cisimlerinin nefsleriyle birle -
mesidir. 

Buradaki problem, insan nefsi ile gök cisimlerinin nefsi aras ndaki bu bir-
le menin nas l gerçekle ti idir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, insan nefsleri, gök 
cisimlerinin nefsleriyle aralar ndaki benzerlik (mücâneset) yönüyle birle irler. Bu 
birle me s ras nda görünenlerin ço u, onlarla birle en nefsin bedeninin ya da bede-
nine yak n eylerin durumlar na benzerdir (mücânis). Birle me ne kadar tümelse, 
genellikle insan, onlar n durumlar na yak n genel bir etkilenmeyle onlardan etkile-
nir. Hayal gücünün önemi bu birle mede ortaya ç kar. Çünkü bu birle me vehim ve 
hayal yönünden ve bu ikisinin tikel i lerde kullan lmas bak m ndan olmaktad r.37 

bn Sina n n sisteminde hayal gücünün bir ba ka yönden önemi, kendisini 
kullanan iki yeti aras nda bulunmas d r. Alt ndaki yeti, duyu ; üstündeki yeti, 
ak l d r. Duyunun hayal gücünü kullanmas , onu me gul edecek duyulur sûretleri 

ona getirmesi bak m ndand r. Ak l ise hayal gücünü, duyunun ona getirdi i aldat c 
eyleri (kâzibât) tahayyül etmesinden al koyar; böylelikle kendisi, hayal gücündeki 

bu aldat c eyleri kullanmaz. Duyunun ve akl n hayal gücü yetisini kullanmalar n-
daki birlikteli i, hayal gücünün kendine özgü fiillerini tam olarak yapmas na, yani 
olu turdu u sûretlerin ortak duyuya bas lmas ve böylece de duyumsanmas na en-
gel olur. Duyunun hayal gücü üzerindeki eyleminin durmas uykuda olur; hayal 
gücü kötü yap l olup akl n kullanmas na elveri li olmad zaman da akl n eylemi 
durur ve hayal gücü güçlenir. 38 u var ki, duyu ya da ak ldan herhangi birisi hayal 
gücünden ilgisini kesti i zaman, birçok durumda di eri onun yerine geçer ve hayal 
gücüne kar direnç gösterip onun i ine engel olur. Buna ra men hayal gücü, duyu-
nun çekim alan ndan kurtuldu u kimi zaman akl n direncine kar güçlenir ve akl n 
direnmesine ald rmaks z n kendini tamamen özel i ine verir. Örne in uyku halinde 
hayal gücünün sanki görülüyormu gibi birtak m sûretleri getirir. Akl n, bedeni 
yönetmede kulland bir organ i levini yitirdi inde ise, hayal gücü akl n yöneti-
minden kurtulur ve duyuya ba kald r r. u bar ki duyunun hayal gücünü denetle-
meye ve i inden al koymaya gücü yetmez. Böylece hayal gücü, kendine özgü i leri 
yapar ve kendisine bas lm olan sûretleri duyuya yans t r. Bunun örne i ise delilik 
(cunûn) ve sanr l hastal k halleridir.39  

                                                

 

37  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 117. 
38  Age., s. 118. 
39  bn Sina, Risâle fi n-Nefs ve Bekâihâ ve Meâdihâ, s. 120-121. 
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Bu çerçevede bn Sina, insanlar aras nda gerek tümel durumlara ula lma-

s n sa layan teorik ak l yetisinde ve gerekse tikel durumlara ula lmas n sa layan 
pratik ak l yetisinde bir farkl la ma oldu unu ifade eder. Özellikle insanlar n, nef-
sânî tözlerle biti erek tikelleri kabul etme yetenekleri farkl d r. Bu yetenek baz 
nefslerde, temelde hayal gücü yetisinin zay fl ndan dolay zay flar ve azal r; baz 
nefslerde ise güçlenir.40 Hayal gücünün güçlülü üne göre bn Sina, olan ve olacak 
olanlar bildirmenin, yani peygamberli in çe itli basamaklarda gerçekle ti ini ileri 
sürer. Buna göre; 

1. nsanlar n ço u gök nefsleriyle uyan kl k halinde biti memi , hatta bun-
dan perdelenmi tir. Uyuduklar zaman bazen bu f rsat elde ederler. Ancak ço u 
zaman hayal gücü, duyulur durumlarla veya mîzaç ile ilgili durumlar kopyalamak-
la me gul olur ve nefsi de kendi de ersizli ine (bât l) çekip, kendisine biti me hak-
k olan eylerden onu kopar r. Buna ra men e er nefs yüksek âlemden olan bir 
tak m durumlar bu âlemde görme f rsat n bulursa, genellikle hayal gücü, bizzat i i 
oldu u üzere, o âlemde gördü ü eyleri al r ve onlar benzerleri ve z tlar yla kopya-
lar.41 Buna göre duyu, hayal gücünü kullanmay ve kendisine gelen eylerle me gul 
olmay b rakt zaman, pratik ak l, hayal gücünü nefsânî tözlerle biti me yönüne 
çeker; dolay s yla onlardaki tikel sûretler hayal gücünde izdü üm olarak belirir. u 
da var ki hayal gücünün kopyalay c ve bir eyden ba ka bir eye geçici bir tabiat 
oldu u için, ald bu sûretleri b rakarak onlar n benzerini, z dd n ya da onlarla 
uyum gösteren ba ka bir eyi üretebilir. T pk insan uyan k haldeyken bir eyi gö-
rür; hayal gücü onu b rak r ve bir ekilde ona ba l olan, haz r buldu u ba ka eyle-
re yönelir; böylece görmü oldu u o ilk eyi unutur. Sonunda tahmin ile çözümle-
me (tahlil) yoluna girer ve hayal gücünün saklad haz r eyi alarak ilk eye geri 
döner. Daha sonra bu kimse anlar ki o ey, kendisini önceleyen hayali ba ka bir 
sûrete ba l bir an d r (hat r), o da yine hayali ba ka bir sûrete ba l ba ka bir an -
d r; ba a dönünceye kadar böylece devam edip gider ve unuttu u ilk eyi hat rlar.  
Ayn ekilde rüya tabiri de, nefsin uyku s ras nda nefsânî tözlerle biti ti i vakit 
gördü ü eye ula ncaya kadar ve hayal gücünün de o eyden ba ka eylere geç-
meye ba lad yere ula ncaya kadar tahayyül fiillinin tersine çözümlemesi de-
mektir. 

bn Sina n n hayal gücündeki güçlülük ve zay fl k bak m ndan nefsânî töz-
lerle biti erek tikelleri alma yetenekleri yönünden ortaya koydu u derecelendirme-
nin ilk basama oldu unu ileri sürdü ü bu basama n ard ndan daha güçlü bir 
basamak gelir. 

2. kinci basamaktaki nefsin yetene i, nefsânî tözlerle biti mede elde etti i 
eyi ara t racak ölçüde güçlenir; öyle ki hayal, ba ka bir hayalin kendisine üstün 

                                                

 

40  Age., s. 117. 
41  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 118. 
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olmad ve ba ka bir hayale iletilmedi i bir duruma eri ir. Bu tarzda görülen bir 
rüya, tâbire ihtiyaç duymaz. 

3. Üçüncü basamak, nefsânî tözlerden tikelleri almaya ikinci basamaktan 
daha yatk nd r. Bu basamaktaki insanlar n hayal gücü oldukça yetkinle mi ve 
güçlenmi tir. Öyle ki duyusal yetiler, getirdi i eylerle onlar n hayal gücünü ta-
mamen me gul edip kaplamazlar. Böylelikle hayal gücü, nât k nefsin tikel durum-
lar kendisine vahyeden ilkelerle birle mesi s ras nda ona yard mc olur. Nitekim 
uyan kl k halinde de nefs, bu ilkelerle biti ebilir ve tikel sûretleri al r. Hayal gücü 
de tabire muhtaç rüya durumunda yapt eyin benzerini yapar: Bu sûretleri al r ve 
onlar kopyalar, duyusal sûretlere egemen olur, ta ki kendisinde bulunan tahayyül 
edilir sûretler ortak duyuyu etkiler ve orada izdü üm olarak belirir. Sonunda, hayret 
verici ilâhî sûretler görünür ve vahiyle alg lanm bu sûretlerin örnekleri olan i iti-
lir ilâhî sözler duyulur.42 

Bu basamaklar bn Sina ya göre pratik ak l ve hayal yetisine ba l pey-
gamberlik basamaklar d r. Ancak burada u problem de ortaya ç kmaktad r: Sonuç-
ta, hayal gücü insan n di er hayvanlarla da payla t bir yetisidir ve bu yetinin gök 
nefisleriyle biti mesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?  Burada bn Sina n n 
anlat m ndaki ince noktay göz önünde tutmak yerinde olur. Nitekim burada gök 
cisimlerinin nefisleriyle biti me i i, hayal gücü ile de il pratik ak lla olmaktad r. 
Hayal gücü ise bu i levin gerçekle tirilmesi noktas nda pratik akla yard m etmek-
tedir.43  

Kutsal akla ba l peygamberlik basama nda ise, peygamberin hayali, bu-
nu, olan ve olacak olanlar n (kâinât) ilkeleri ile biti mede de il, Faal Akl n yay l p 
nefse dü ünülür nesneleri verdi i, hayalin de bunlar ald zaman yapar.44 Ba ka 
bir deyi le, Kutsal Ruh a (er-rûhu l-kuds) nispet edilen fiillerin yay lma ve ku at-
ma güçleri nedeniyle, hayal gücüne yay lmas mümkündür. Hayal gücü de bu fiille-
ri duyulur ve i itilir konu malara kopyalar n ç kar p taklit eder.45 Yani hayal gücü, 
dü ünülür nesneleri alarak onlar kendi içinde ekillendirir ve tasarlar; sonra da 
ortak duyuya en kesin resimlerini çizer. Böylelikle duyu, Yüce Allah n anlat la-
maz büyüklük ve kudretini görür. Nihayetinde bu insan, hem nât k nefsin taml na 
hem de hayal gücünün taml na sahip olur.46 

Bu ba lamda bn Sina n n görü leri Kindî ve Farabi ile benzerlik arz eder. 
Ancak Kindî peygambere özgü özel bir hayal gücü ve ak l yetisinden kavramsal 

                                                

 

42  bn Sina, Risâle fi n-Nefs ve Bekâihâ ve Meâdihâ, s. S. 117-119 
43  Dimitri G tas; bn Sina Felsefesinde Hayal-Olu turucu Güç ve A k n Bilgi , (çev.:M.Cüneyt 

Kaya), MÜ lahiyat Fak. Dergisi, S: 35, 2008/2, s. 164-165 
44  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 119 
45  bn Sina, e - ifâ, fi n-Nefs, s. 219; Kitâbü n-Necât, s. 205; Kr . Mehmet Da , bn Sina n n Psiko-

lojisi, bn Sina-Do umunun Bininci Y l Arma an içinde, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara 
1984, s. 385.  

46  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 119 
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bak mdan söz etmez. O daha çok ilâhî bilgi olarak adland rd peygamberin 
bilgisinin nitelik ve amaç bak m ndan insânî bilgi den farkl olmad n , ancak 
edili biçimi bak m ndan farkl oldu unu ortaya koymaya çal r.47 Ayr ca pey-
gamber ile filozof aras nda ayr m yapan Kindi, peygamberin vahiy yoluyla elde 
etti i bilginin daha veciz, aç k-seçik, kapsaml ve kestirme cevaplar oldu u ifade 
eder. Burada peygamberin üstünlü ü, Allah n zamana, çal maya, ara t rma yap-
maya, matematik ve mant kî çarelere ba vurmadan peygamberin nefsini temizle-
meyi ve ayd nlatmay dileyerek ona bu bilgiyi vermesidir.48 Nitekim peygamberler, 
nefislerinin durulu u nedeniyle gelecekteki olaylar ayn yla rüyalar nda, hatta ba-
zen de uyan kken görebilir. 49 

Farabi ise ilk ba kan kavram alt nda peygamberi ve filozofu birle tire-
rek bu ikisi aras nda net bir ayr m yapmaz. lk ba kan n niteliklerini s ralarken de 
öncelikle u hususu belirtir: Ba kan öylesine yetkin bir insand r ki, hem bilfiil 
ak l hem de bilfiil mâkul dür; onun hayal gücü de do al olarak yetkinli in en üst 
basama na ula m t r. Nitekim onun münfail (edilgin) akl bütün dü ünülür nesne-
lerle yetkinle mi ; hayal gücü de Faal Ak ldan tikelleri uyan kken veya uyku s ra-
s nda ya olduklar gibi veya sembolize edilmi bir halde almak için haz r durumda-
d r. 50 nsanl n en üst basama olan böylesi bir durum insan n nât k yetisinin her 
iki bölümünde, yani teorik (nazarî) ve pratik (amelî) yönlerinde ve daha sonra da 
hayal gücünde ortaya ç kmas Yüce Allah n Faal Ak l arac l yla bu ki iye vahy 
etmesi demektir. Böylece, Yüce Allah tan Faal Akla yay lan eyleri, Faal Ak l da 
müstefâd ak l arac l yla onun münfail akl na, sonra da hayal gücüne yayar. te 
böylesi bir insan hem bilge, filozof ve tam anlam yla ak ll biri, hem de bir pey-
gamberdir. Faal Ak ldan münfail akl na yay lan eylerle bilge, filozof ve tam anla-
m yla ak ll biri; Faal Ak ldan hayal gücüne yay lan eylerle de ileride olacak ey-
lere dikkat çeken bir uyar c (münzir) ve imdiki tikel durumlar haber veren bir 
haberci (peygamber, nebi) olur. 51 Ba ka bir deyi le vahiy, belli bir varolu düze-
yine yükselen insan n do rudan Faal Ak ldan, Faal Ak l arac l yla da Allah tan 
güç almas d r. 52 

Bu görü leriyle Farabi nin, bn Sina n n peygamberlik ile ilgili görü leri-
nin önemli bir öncüsü oldu u dü ünülebilir. u var ki Farabi kutsal ak l kavram n 

                                                

 

47  Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, z Yay., stanbul 1994, s. 159 Necip Taylan; slam 
Dü üncesinde Din Felsefeleri, Marmara Ünv. lahiyat Fak. Vakf Yay., st. 1994, s. 39 

48  Kindî; Felsefî Risaleler, s. 145. 
49  Age., s. 143 vd. 
50  Farabi, Kitâbü Ârâi l-Ehli l-Medîneti l-Fâz la, s.123. 
51  Farabi, Kitâbü Ârâi l-Ehli l-Medîneti l-Fâz la, ne r: A. N. Nâdir, Beyrut 1985, s. 125. bn Sina ile 

Farabi aras ndaki farkl l klar için ayr ca bkz. Fazlur Rahman, Prophecy in Islam: Philosophy and 
Orthodoxy, The University of Chicago Press, London 1978, s. 30-31.  

52  Hasan ahin; Farabi nin Vahiy Anlay , (Uluslararas Farabi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004), 
Bildiriler, Elis Yay nlar , Ankara 2005, s. 273. 
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kullanmaz,53 peygamberli i ispatlamak gibi bir kayg y da ta maz. Ayr ca bn 
Sina, pratik ak l ve hayal gücüne dayal peygamberlik basamaklar ndan söz etme-
sine ra men, Farabi de bu konu ayr bir peygamberlik türü olarak ortaya konul-
maz.54 Bu bak mdan Farabi, peygamberin de son tahlilde bir filozof oldu unu orta-
ya koymaya çal r. Nitekim Farabi tüm insanlarda ortak olan münfail akl n 
müstefâd ak l olmas ile Faal Ak lla aras nda ba ka bir basamak kalmad n ve 
böylece kendisine vahyin indi ini ifade eder.55 Münfail akl n özel bir durumundan 
söz etmedi i gibi hayal gücünün de ba l ba na bir yetkinli inden söz etmez. An-
cak müstefâd ak l düzeyine gelmi bir insan n mütehayyile yetisinin yetkinli ini 
söz konusu eder. Dolay s yla Farabi de peygamberli in kesbî mi yoksa vehbî mi 
oldu u sorunu yoktur. bn Sina ise zaman ndaki Berâhime gibi peygamberli i yad-
s yan görü lerin de etkisiyle peygamberli in akla dayal bir biçimde gereklili ini 
ve ispat n ortaya koymaya çal r.56 Kutsal akl heyulânî akl n özel bir durumu 
olarak tan mlamakla da üstü örtülü bir biçimde kazan lm bir ey olmad n be-
lirtmi olur.  

Bu aç dan Farabi nin görü leri, bn Sina da kavramsal bir netli e ve dizge-
selli e kavu ur. Ancak bn Sina, peygamberin özelliklerini felsefi kavramlarla 
aç klamaya çal arak Kelama yakla m görünmektedir.  

7. Kutsal ak l ve mucizeler 

bn Sina çe itli eserlerinde mucizenin imkân ve nas l gerçekle ti i sorunu 
üzerinde de durur. Öyle ki ona göre, peygamberin teorik ve pratik ak l yetkinli i ve 
de hayal gücünün yetkinli i yan nda nefsânî gücü de tabiata etki edecek ölçüde 
yetkindir.  

BU durumun temellendirmesini yaparken bn Sina, varolanlar n birbirine 
ilkelili ini söz konusu eder. Ona göre aklî sûretler duyusal sûretlerin ilkesi oldu u 
için cisimli dünyadaki duyusal sûretlerin varl aklî sûretlerden gelir. Dolay s yla 
maddenin, ak l âleminde tasarlanan bir eyi kabul etmeye elveri li bir yap s vard r. 
Nitekim her insan nefsinin kendi bedeninde tabiî fiilleri vard r.57 Bu bak mdan pek 
çok insan nefsi, kendi bedeninde bir tak m de i iklikler yapma gücüne sahiptir. 

                                                

 

53  Her ne kadar Farabi ye aidiyeti tart mal da olsa Fusûsü l- Hikem adl eserde kutsal ruh 
terimi geçmektedir. (Farabi, Fusûsu l-Hikem, es-Semerâtü l-Merziyye fî ba z er-Risâlât el- 
Farabiyya içinde, ne r.: Dietrici, Leiden 1890, s. 75.) Ayr ca bkz. brahim Medkur, Farabi, slam 
Dü üncesi Tarihi içinde, ed.: M.M. erif, çev.: Kas m Turhan, nsan Yay nlar , stanbul 1990, C. 
II, s. 81. Hilmi Ziya Ülken, K vamettin Burslan, Farabi, Kanaat Kitabevi, tarihsiz, s. 212. 
Fusûsu l-Hikem in Farabi ye aidiyeti hakk ndaki tart malar için ayr ca bk. Mehmet Da , 
Farabi nin ki Yap t , Ondokuz May s Üniversitesi, lahiyat Fakültesi Dergisi, Say : 14-15, 

Samsun 2003, s. 17-49. 
54  Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, s. 36. 
55  Farabi, Kitâbü Ârâi l-Ehli l-Medîneti l-Fâz la, s. 124-125. 
56  lhan Kutluer, Ak l ve tikad, z Yay., stanbul 1996, s. 69-108. 
57  bn Sina, Risale fi n-Nefs ve Bekâihâ ve Meâdihâ, s. 123. 
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Sözgelimi nefslerin bir i i de, kendi bedenlerinde sevinç yoluyla birçok ac y gi-
derme sebebi olan güçlü bir s cakl ya da üzüntü ve korku yoluyla ölüme bile 
sebep olabilen güçlü bir so uklu u meydana getirmektir. Bu ba lamda, nefsin 
vehimleri (dü ünceleri) bazen rüzgarlar gibi do al bir olaya bazen de gayr ihtiyârî 
hareketlere neden olabilir. öyle ki, tüm bedenlerin ana maddesi asl nda birdir ve 
ana madde her türlü de i imi kabul eder. E er özne (etkide bulunan insan, fâil) 
güçlü ise, ana madde ona boyun e er. Ana madde üzerindeki bu etkisiyle kendi 
bedenini a acak ölçüde güçlü bir nefsin olmas da mümkündür. 58 Baz nefsler 
öylesine güçlenir ki etkisi, kendi bedenlerinin d na ta arak unsurlar âleminde bir 
tak m edilgilere, iyilik ve kötülük yönünde bir tak m de i imlere yol açar. Örne in 
bir hastan n iyile mesini dilemekle iyile tirebilir, ya mur ya mas n istemekle 
ya mur ya d rabilir; ay tutulmas , deprem, tufan ve y ld r m meydana getirebilir; 
vebay ve ölümü uzakla t rabilirler.59  

bn Sina nefsteki sûretin maddedeki de i ime ilkelili ini doktor ve maran-
goz örne iyle aç klar. Ona göre,  doktorun, iyile tirece i hasta ile ilgili olarak nef-
sindeki iyile tirme sûreti , hastan n bedenindeki de i imin; marangozun da, biçim 
verece i tahta ile ilgili olarak nefsindeki sedir sûreti tahtadaki de i imin ilkesi-
dir. Bununla birlikte gerek doktor gerekse marangoz nefislerindeki bu sûretin ge-
rektirdi i eyi çe itli aletler kullanarak yaparlar. Ancak bu aletlere duyulan ihtiyaç, 
doktorun ya da marangozun nefislerindeki zay fl ktan kaynaklan r. Öyleyse , 
diyor bn Sina, iyile ti ini vehmeden hastan n ve hastaland n vehmeden sa l k-
l birinin durumunu sen dü ün. Nitekim ço u zaman nefiste ve vehimde bir sûret 
güçlendi inde, bundan, bedeninde sa l k ya da hastal k gelir. Bu, doktorun araç ve 
gereçlerle yapt eyden daha aç kt r. bn Sina aç klamalar na devam ederek, 
yüksek iki duvar n aras na konan bir kalas üzerinde yürümeyi, nefsin bedeni etki-
lemesi ba lam nda zikreder. Yüksek yerde ince bir kalas üzerinde yürümeye çal -
an insan, dü ece ini dü ünmeye/vehmetmeye ba lar. Bu dü ünce onda öyle yerle-
ir ki, art k bedeni ona direnemez ve dengesini kaybederek yere dü er. Bu örnek 

çok güçlü zihinsel tasavvurun kendini gerçekle tirme gücü ta d na dair psikolo-
jik bir gözlem olarak sunulur.60 Mucizenin de buna benzer bir temele dayand öne 
sürülmü olur. 

Böylece bn Sina mucizeyi peygamberin nefsânî yetilerindeki yetkinli e 
ba layarak Gazalî nin de belirtti i gibi, kelamc lar n anlad , yani Allah n müda-
halesi anlam nda mucizeyi yads r.61  

                                                

 

58  bn Sina, el-Mebde ve l-Meâd, s. 120-121. 
59  bn Sina, el-Kerâmât ve l-Mu cizât ve l-Eâcib, ne r.: Hasan Âsî, (et-Tefsîrü l-Kur ânî ve l-

Lugâtü s-Sûfî fî Felsefet-i bni Sina içinde), Beyrut 1983, s. 238. 
60  bn Sina, e - ifâ, fi n-Nefs, s. 186-187. 
61  Hasan Ayd n; Gazzâlî Ve bn Rü d e Göre Mucize , Kelam Ara t rmalar Dergisi, S: 6/2 (2008), 

s. 120. 
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8. Kutsal akl n i levi ve ba ar s

 

bn Sina, peygamberin varolmas gerekti ini insan n toplumsal ihtiyaçla-
r ndan hareketle ortaya koyar. bn Sina ya göre, insan di er canl lardan ay ran en 
önemli yönlerinden biri, ihtiyaçlar n n zorunlu k ld hallerde kendi türünden ba -
kalar yla yard mla ma ve dayan ma içine girerek yeterli bir hale gelmesidir. Öyle 
ki birey, ba ka birisinin yard m olmaks z n yaln z ba na ya ay p i ini kendi ba na 
yürütmeye çal t nda hayat daha iyi olmaz. Bu yüzden her birey, ba ka bir bire-
yin ihtiyaçlar n kar lamak, o ba kas da bir di erinin ihtiyaçlar n kar lamak 
durumundad r. Sözgelimi toplumsal hayatta biri di erine bu day ta r, di eri de 
beriki için ekmek yapar; yine biri di erine elbise diker, di eri de beriki için i ne 
üretir; böylelikle insanlar bir araya geldiklerinde i leri görülür, ihtiyaçlar kar la-
n r. Bu yüzden insanlar, kentler ve toplumlar olu turmu lard r. Kentinin kurulu-
unda kentin artlar n gözetip korumayan, kendisi ve dar bir çevreden olu mu 

küçük bir topluluk olmakla yetinen insanlar, insana benzemeyen ve insan yetkinlik-
lerinden yoksun bir cinse dönü ürler. Bu insanlar için bile bir toplum gerekir ve 
onlar n kentlilere benzemesi artt r.

 

62 

Buna göre bn Sina insan n varolmas ve türünün devaml l için birbirine 
ba l u artlar belirler: 

a) Öncelikle insanlar aras nda bir ortakl n (mü âreket) olmas gerekir. 
b) Ortakl k, insânî ba ka sebeplerin yan s ra kar l kl ili kilerle (muâme-

le) belirlenir. 
c) nsanlar aras ndaki kar l kl ili kilerde gelenek (sünnet) ve adalet ge-

rekir. 
d) Gelenek ve adalet için de gelenek ve adaleti olu turan ki i gerekir. 
e) Bu ki inin, insanlarla konu abilecek ve onlar gelene e ba l k labile-

cek bir nitelikte olmas gerekir. 

f) Ve son olarak bu ki inin insan olmas gerekir.63 

Bu ba lamda, gelenek ve adalet konusundaki görü lerinde insanlar kendi 
ba lar na b rakmak do ru olmayaca n belirten bn Sina, böylesi bir durumda 
onlar n ayr l a dü ece ini ve ahsî ç karlar na uygun olan eyin adalet, ç karlar na 
ters dü en eyin de zulüm oldu unu iddia edeceklerini ifade eder. Bu durumda 
insan türünün devaml l için nesnel bir adaleti tesis edecek yetkin bir insana ihti-
yaç oldu u aç kt r. Öyle ki bu insana duyulan ihtiyaç, göz kapaklar nda ve ka lar-
daki k llara, ayaklar n alt k sm n n çukur olmas na ve insan türünün devaml l 
için zorunlu olmayan di er faydal eylere duyulan ihtiyaçtan daha fazlad r. lk 
inâyetin, bu tür faydal ihtiyaçlar gerektirip, bunlardan daha önemli olan böylesi 
bir fayday gerektirmemesi, lk lkenin ve meleklerin bunlar bilip ancak bu insana 

                                                

 

62  bn Sina, Kitâbü n-Necât, s. 338-339. 
63  bn Sina, Kitâbü n-Necât, s. 339. 
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duyulan ihtiyac bilmemesi imkans zd r. Dolay s yla iyilik düzeninin gere i olarak 
lk lkenin bu ihtiyac kar lamad n dü ünmek mümkün ve do ru olmaz. Bu 

yüzden gelenek kurmaya ve adaleti (itidal) yerle tirmeye ehliyetli olan bir insan n 
varolmas zorunludur. Aç kças ;  

a) Bir peygamberin varolmas , 
b) Onun insan olmas , 
c) Ayr ca bu insan n di er insanlarda olmayan bir özelli e sahip olmas 

zorunludur; öyle ki bu özellik sayesinde, insanlar onun kendilerinden ayr ld n 
bilirler.  

te bu özellikteki insan, Allah n emri ve izni, Faal Akl n da (rûhü l-
kuds) vahyi ve inzâliyle, insanlar için, onlar n birbirleri aras ndaki ili kileri düzen-
leyen, inanç ve hukuku da içeren bir  gelenek kurar. Onun kurdu u gelenekte 
aslolan, insanlara her eye güç yetiren (kâdir) bir yarat c lar n n oldu unu; Onun, 
gizli ve aç k her eyi bildi ini; emrine itaat edilmesi gerekti ini; zira emrin yaratma 
ve yarat klar n sahibi olana ait oldu unu; o yarat c ki, kendisine itaat edene mutlu, 
isyan edene de mutsuz bir gelecek (meâd) haz rlad n anlatmas d r. Bunun sonu-
cunda halk, Tanr dan ve meleklerden peygambere kendi dilinde indirilen eyin 
resmini i iterek ve itaat ederek kabul eder. Ayr ca peygamberin, Allah ve O nun 
e siz bir gerçek oldu unu bilmenin üstünde bir bilgiyle halk me gul etmemesi 

gerekir. Zaten tevhid ve tenzihin hakikatini çok az say da insan kavrayabilir. Bu 
bak mdan peygamberin, âhiret (meâd) gibi gaybî konular , oradaki mutluluk ve 
mutsuzluk durumlar n , halk n anlayabilece i tipten örneklerle ve zihinlerin tatmin 
olaca biçimde anlatmas gerekir. Böylece gerçek, u bütünlükte onlara görünür: 
Büyük devlet anlam ndaki haz oradad r; kal c büyük azap da oradaki azapt r. Ay-
r ca peygamberin sözlerinin simgeler içermesinde de bir sak nca yoktur. Çünkü 
onun, birtak m i aretler ve simgelerle (rumûz) bu gerçekleri bildirmesi, yarat l tan 
yatk n olanlar felsefe (hikmet) ara t rmas na sevk etmek içindir. 64 Bu aç dan pey-
gamber, insanlar n sadece bu dünyada elde edebilecekleri bir yetkinlik ve mutlulu-

a yönelik de il, daha da önemlisi öteki hayattaki gerçek yetkinlik ve mutlulu a 
yönelik bir yönetimle yasalar koyan ki idir.65  

Bu durumda peygamberin en önemli ba ar s , kutsal akl yla kazanm ol-
du u bilgilerle gerçek lezzet ve gerçek azab insanlara anlatarak, onlar için adalet 
ve gelenek kurmas d r. Yukar da belirtti imiz üzere peygamber, ilk ba kan (er-
reîsü l-evvel) ve gerçek hükümdard r (melik). Çünkü hem teorik yetisi, hem pratik 
yetisi ve hem de hayal gücü yetkinli in doru undad r. Peygamberden sonra, teorik 
ve pratik yetilerinde yetkinle mi , fakat hayal gücünde yetkinli i olmayan ki i 
gelir; bu ki i rütbece peygamberden sonra gelen büyük bir ba kand r. Daha sonra, 
teorik yetisinde kazanmak istedi i yetkinli i kazanm olan, ama pratik yetisinde 

                                                

 

64  bn Sina, Kitâbü n-Necât, s. 339-340. 
65  Mesut Okumu , Kur an n Felsefî Okunu u: bn Sina Örne i, s. 173-174. 
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kazanmas gereken yetkinlikten hiçbir ey kazanmam olan ki i gelir. Sonra, teorik 
yetisinde tabiî yetkinli i olmayan ve kazanma yoluyla da hiçbir yetkinli e ula -
mam olan, ama pratik yetisinde tabiî yetkinli e sahip olan ki i gelir. Bu son iki 
basamak, insan türünün de erlileri ve sayg nlar d r. Yetilerinin hiçbirinde taml k ve 
yetkinli e sahip olmayan, fakat huylar n düzelten ve iyi al kanl klar edinen ki ile-
re gelince, bunlar da insan türünün zekileridir, ama yüksek rütbelilerden de ildir-
ler; ayr ca bu insanlar, di er insanlardan ayr l p seçilirler. 

K saca insan türünün en üstün ki isi; 

a) Teorik yetisinin sezgi yetkinli i tam olan, dolay s yla be erî bir ö reti-
ciye ihtiyaç duymayan, 

b) Pratik yetisinin kehanet yetkinli i tam olan, dolay s yla içindeki amelî 
hallerle nefsânî âlemi mü ahede eden, 

c) Hayal gücünün uyan kken de i ini tam olarak yap p bir yönüyle nefsâ-
nî âlemi görme yetkinli i tam olan, 

d) Ayr ca nefsânî gücü tabiat âleminde etkili olan ki idir. Özüyle hüküm-
dar olmay hak eden gerçek hükümdar, böylesi bir yetkinli e sahip olan peygam-
berdir. O, yönünü sürekli olarak kutsal âleme çevirmi ak l yetisi66 ile dü ünülür 
nesnelerin hepsini bir anda elde etmesi ve yukar da s ralad m z özellikleri ile bu 
dünyada gelenek ve adaleti kurmaya yetkili olmas bak m ndan insan yetkinli inin 
doru unda bulunur. Zira o, kendisini ak l âlemine nispet etti i takdirde, o anda 
ak l âlemiyle biti ik oldu unu görür; kendisini nefs âlemine nispet etti i takdirde, 
nefs âleminin sakinlerinden oldu unu; kendisini tabiat âlemine nispet etti i takdir-
de ise, orada diledi ini yapan bir yap c oldu unu görür. 67 

Bu bak mdan kutsal akl , yönünü sürekli olarak kutsal âleme (yüksek ilke-
lere) çevirmi bir ak l olarak anlamak yerinde olacakt r. Kutsal ak l, akl n eylemle-
rinin en yükse inde bulunan ve bir insan ö retimine ihtiyaç duymaks z n dü ünülür 
nesneleri bir anda elde edebilen bir ak l olmas bak m ndan kutsald r.   

9. Sonuç 

Ortaça dü üncesi ile ilgili yap lacak her çal ma, bir noktada varl k düzeni 
ile ilgili genel bir tasar m içermek durumunda kal r. Öyle ki Ortaça dü üncesinin 
belirgin ve hâkim özelli i, ele al nan her konunun, Tanr ya ve Tanr dan sudûr 
eden varl k düzenine dayand r lmas nda görülebilir. Burada, varl n en üst basa-
ma nda Tanr n n bulunmas ve bütün varolanlar n olabilecek en güzel bir düzen 
içinde Tanr dan sudûr etmi oldu u dü üncesinin, bn Sina n n varl k felsefesinin 
temelinde yer ald söylenebilir. Sudûr süreci, ak l (maddesiz ak llar), nefs (gök 

                                                

 

66  Bu konuda lhan Kutluer peygamberin bilme/sezme gücünü, kutsiyete büründürülmü niteleme-
siyle ifade eder. Bkz. lhan Kutluer, Ak l ve tikad, s. 100-101. 

67  bn Sina, Risâle fi n-Nefs ve Bekâihâ ve Meâdiha, s. 125-126. 
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nefsleri) ve cisim (gök kütleleri) olmak üzere basamaklar halinde maddeye kadar 
a a ya do ru inerken; maddeden sonraki maddeli sûretlerdeki yukar ya do ru 
yükseli silsilesinin en üst basama nda kutsal ak l bulunur. Böylece bn Sina, Tan-
r dan ini ve tekrar ona do ru yükseli basamaklar n merkezinde ak l kavram n n 
yer ald bir düzenle aç klamaya çal r. 

bn Sina n n felsefesinde insan nefsinin yetileri de bu ba lamda aç klan r. 
Ona göre insan nefsinin, biri yüksek ilkelere dönük ve teorik ak l ad yla an lan; 
di eri de bedenin yönetimine hasredilmi ve pratik ak l olarak adland r lan iki yeti-
si vard r. Teorik akl n dü ünülür sûretlerle ili kisi problemine bn Sina, insana en 
yak n yüksek ilkelerden olan ve dü ünülür sûretlerin kendisinde sürekli fiil halinde 
bulundu u bir tözden söz ederek çözüm aram t r. Faal Ak l olarak isimlendirilen 
bu tözle ili kisinde teorik akl n basamaklar , heyulânî ak l, bilmeleke ak l, bilfiil 
ak l ve müstefâd ak l olarak s ralanm t r. Bu basamaklar içinde kutsal ak l, 
bilmeleke ak l cinsinden, ancak heyulânî akl n özel bir durumu olarak tan mlanm -
t r. Bu özel durum ise bilgilenme , sezgi ve hayal gücü kavramlar yla aç k-
lanm t r. Bu genel çerçeve içerisinde kutsal ak l, sisteme sonradan eklenmi bir 
kavram görünümü arz etmektedir. Ba ka bir deyi le bn Sina, peygamberlik ile 
ilgili görü lerini temellendirirken kutsal ak l kavram na müracaat etmi ve bu do -
rultuda kavram , ak l ö retisine ili tirmi tir.  

Bu genel çerçeveden hareketle makalenin Giri k sm nda belirtilen soru-
lar çerçevesinde u sonuçlara ula lm t r: 

1. Bir insan olarak peygamberin öteki insanlardan fark nedir? sorusuna 
kar l k olarak bn Sina, insanda nât k nefs denilen, bütün insanlarda ortak olan ve 
onu di er canl lardan ay ran bir gücün bulundu unu; ancak onun yetilerinin geli -
mi li i bak m ndan insanlarda farkl la ma oldu unu ve bu farkl la man n özellikle 
bilmeleke akla dayand n ileri sürer. Çünkü bilmeleke ak l dü ünülür sûretleri 
arac s z alman n sebebidir. Faal Ak ldan arac s z olarak al nan ilk dü ünülür sûret-
lerin gerek al c s nda, gerekse kendilerinde güçlülük, zay fl k, kolayl k ve zorluk 
bak m ndan bir farkl la ma vard r. nsanlar aras ndaki bu farkl la ma, bn Sina n n 
peygamberlik ile ilgili görü lerinin en önemli dayana n te kil eder. Bu bak mdan 
kutsal ak l, peygamberlik gücünün zirvesinde bulunur. Bu, ayn zamanda insanl n 
da zirvesidir. Nitekim peygamber, hem teorik akl ve hem pratik akl itibariyle, 
hem de hayal gücü ve di er nefsânî yetilerinde tam ve yetkindir. Bu ba lamda bn 
Sina, peygamberli in vehbî mi (Allah vergisi), yoksa kesbî mi (kazan mla elde 
edilen) oldu u konusunda net ifadeler kullanmaz. Onun as l ilgisi, peygamberin 
insanlar aras ndaki üstün konumudur. Buna kar l k bilme yetisindeki üstünlük 
d nda peygamberin insan olmas gerekti ini vurgular. 

2. Peygambere özgü olan ve vahiy olarak adland r lan bilgi edinme yo-
lunun, di er bilgi edinme yollar ndan fark nedir?

 

sorusuna kar l k olarak ise, 
sezgi kavram ndan yola ç karak bir sonuca ula labilmektedir. bn Sina ya göre 
bütün bilgilerin kayna sezgidir. Zira bilginin ya sezgi ya da ö retim olmak üzere 
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iki yoldan elde edilebilece ini ifade eden filozofumuz ö retimde de zincirleme 
olarak geriye do ru gidildi inde yine bir tak m sezgi sahiplerine ula laca n belir-
tir. Bu bak mdan aslolan, sezgi sahiplerinin nefslerindeki güçlülük ya da zay fl kt r. 
Güçlü nefs için her bilginin en k sa zamanda ve en az ç kar mla gerçekle mesi 
mümkündür. Böylesi bir nefs, ancak kutsal akla sahip olan peygamber nefsidir. 
Zay f nefsler için ise ak l yürütme/ç kar m söz konusudur. Bu bak mdan peygam-
berin bilgi edinme yolunun di er insanlar n bilgi edinme yolundan en önemli fark , 
onun hiçbir ö reticiye ve ak l yürütmeye ihtiyaç duymayacak ölçüde ve kendisinin 
istemesi olmasa da, bilgilerin tümünü ya da ço unu en k sa bir zamanda edinebil-
mesidir. Yoksa peygamberin bilgisinin, bilginin niteli i bak m ndan öteki insanla-
r n ak l yürütme yoluyla elde ettikleri bilgiden herhangi bir fark yoktur.  

3. Peygamberin getirdi i bilginin de eri nedir? sorusuna kar l k olarak, 
bn Sina peygamberli in çe itli basamaklar n s ralamakla birlikte bu basamaklar n 

en üstünde yer alan kutsal akla ba l peygamberlik söz konusu oldu unda, pey-
gamberin bilmesinin salt aklî bir bilme oldu una i aret eder. Dolay s yla kutsal 
akla ba l peygamberlik basama nda, Faal Ak ldan peygamberin nefsine yay lan 
dü ünülür sûretlerin, daha sonra da hayal gücüne yay lmas ve nihayetinde duyulur 
ve i itilir temsilleri (kelâm) söz konusudur. Nihayetinde peygamber, hem ak l yeti-
sinin, hem de hayal gücünün taml na sahiptir. Bu iki yönden yetkinlik, peygam-
berin bilgisinin do rulu unun güvencesidir. 

4. Peygamberin getirdi i bilginin i levi ve ba ar s nedir?

 

sorusuna kar -
l k olarak ise, yukar da s ralanan özellikleriyle, yani teorik ak l, pratik ak l, hayal 
gücü ve di er nefsânî yetilerindeki taml ve yetkinli i bak m ndan peygamberin, 
gelenek ve adalet kurarak insanlar huzurlu bir toplumsal hayata götürecek, böylece 
gerek bu dünyada gerekse öteki hayattaki gerçek mutlulu a sevk edecek evrensel 
yasalar koymada yetkili ve yeterli oldu u söylenebilir.  

Genel olarak de erlendirilecek olursa, bn Sina n n kutsal ak l kavram ile 
peygamberli in aklî bir savunmas n yapt , bu durumuyla da Kelama yakla t 
söylenebilir. Ancak aç klamalar nda özele inmemesi ve net ifadeler kullanmamas 
onu kelamc lardan ay rmaktad r. Ayr ca unu belirtmek gerekir ki, kutsal ak l kav-
ram n n bn Sina dan sonra kelam ve tasavvuf alanlar nda da yayg nl k kazanmas 
ve özellikle bn Sina ya getirdi i sert ele tirilere ra men Gazalî nin de bu kavram 
kullan lmas , slam dü üncesindeki bu farkl alanlar n ortak paydalar ndan birini 
göstermesi bak m ndan önemlidir.     
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