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ÖZET

Son yüzyõlda Avrupa�da ve Sovyetler�de hakkõnda en çok araştõrma
yapõlan XIII. Yüzyõl büyük Türk bilgini Nasreddin Tusi, ülkemizde
ansiklopedik bilginin dõşõnda, pek fazla tanõnmamaktadõr. Oysa ki, onun en
önemli yapõtõ sayõlan Ahlak-õ Nasiri adlõ eseri İslam Dünyasõnda ilk
sistematik ahlak kitabõ olarak kabul edilmiş, orta ve yakõn doğuda
yüzyõllarca ders kitabõ olarak okutulmuştur. Merağa gözlemevinin kurucusu
olarak ta bilinen Tusi�nin bu eserinin en temel özelliği, yöntem açõsõndan
bugünkü bilimsel yaklaşõmlara benzer bir yaklaşõm sergilemesi; bireysel
gelişme ve erdemlilik, sosyo-ekonomik, politik ve kültürel yapõyla ilgili pek
çoğu günümüz toplumlarõ içinde geçerli olabilecek bir fikri muhteva ve ifade
gücüne sahip olmasõdõr.

Tusi, toplumlarõ fonksiyonel bir yapõ içinde ele alõr; ekonomiye,
işbölümü ve adalete çok önem verir ve toplumlarõ bu açõdan gelişmişlik
düzeyine göre sõnõflandõrmaya tabi tutar. İlahiyat konularõnda özellikle Şii
kelamla ilgili pek çok eser veren Tusi, yaşadõğõ dönem itibariyle uzlaştõrõcõ
bir tavõr sergiler. Felsefi gelenekten de yararlanarak, dini toplumlar için
önemli bir kurum olarak görür. Onun belki de en dikkate değer yönü, bilim
ve bilimsel araştõrmalara olan tutkusudur.

Giriş

Nasreddin Muhammed Tusi1  (1201-1274) ortaçağ Azerbaycan bilim ve felsefe

tarihinde astronomi, matematik, tõp, mantõk, psikoloji, felsefe, edebiyat, coğrafya, ilahiyat ve

güzel sanatlar gibi çeşitli alanlarda 70�den fazla eser vermiş ansiklopedist bir bilgin olarak

şöhret bulmuştur. Sayõsõz eserleri arasõnda ona büyük şöhret kazandõran eseri Ahlak-õ

Nasõri�dir. Tusi�nin, bu eserinde �hikmet� �ilim� ve �tecrübe�ye getirdiği tanõmlar, bilimsel

açõdan bakõldõğõnda bugün bile önemini kaybetmemiştir. Hikmet, ilim ve tecrübeye getirilen

tanõmlarda insan maneviyatõnõn mükemmelleşmesi, insanlõğõn gelişmesi ve zenginleşmesi

temel şart olarak kabul edildiğinden bu tanõmlar özel bir önem kazanmõştõr. Tusi, her teori ve

pratiği değil, yalnõzca ilerlemeye, gelişmeye hem maddi hem manevi açõdan yükselmeye

sebep olan hikmet, bilim ve tecrübeyi kabul eder.

Tusi, bireyden başlayarak aile, köy ve şehir toplumlarõnõn temel karakteristiklerini

ortaya koyar, gelişme ve ilerlemeyi bireysel olgunlaşma ve sosyo-ekonomik faktörlerle

açõklamaya çalõşõr. Onun fikirleri iş bölümü ve dayanõşmanõn temel alõndõğõ sistemci bir
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yaklaşõma dayanõr. Tusi  bu çerçevede, toplum bireylerinin problemleriyle ilgilenerek

hayatlarõnõ düzenlemeyi amaçlayan bilime �içtimaiyat hikmeti� (toplum bilimi) der ve bu

bilimi son derece önemser, onu herkesin öğrenmesi gerektiğini vurgular.

Tusi�nin bireysel gelişme ve erdemlilik, toplumun sosyo-ekonomik, politik ve kültürel

yapõsõyla ilgili fikirlerinin pek çoğu günümüz toplumlarõ için de geçerli olabilecek bir içerik

ve ifade gücüne sahiptir. Bu düşünce zenginliği ile onun Türk dünyasõnda önemli izler

bõrakmõş bir bilim öncüsü olarak ele alõnmasõ gerektiği kanaatindeyiz.

1. Nasreddin  Tusi �nin Hayatõ, Kişiliği ve Eserleri

a) Hayatõ ve Kişiliği

     Bilim dünyasõnda Meraga rasathanesinin kurucusu olarak tanõnan �allame�,

�muharrir�, �hekim�, �hoca�, �üstat�, �son filozof�, �asrõn yeganesi�, �ansiklopedist�,

�insanlõğõn öğretmeni�2 gibi lakaplarla ün kazanmõş büyük Türk bilgini3 Nasreddin  Tusi

(Tam adõ: Ebu Cafer Nasreddin Muhammed b. Muhammed b. Hasan Ebubekir) 579/1201

yõlõnda Tus şehrinde doğdu.4

Tusi�nin meşhur eseri Ahlak-õ Nasõri�yi Sovyet döneminde Farsça�dan Azerbaycan

Türkçesi�ne çeviren Rahim Sultanov, bu çeviri için yazdõğõ �Giriş� de �Eski ve orta çağlarda

yaşamõş ve eserler vermiş olan Doğulu alim, şair ve devlet adamlarõndan her birinin kendine

mahsus orijinal ve farklõ yönleri, muammalõ ve gizemli taraflarõ, çelişkili ve tartõşmalõ

meseleleri vardõr. Çoklarõnõn doğduğu yõl ve yer bilinmemektedir veya şüphelidir. Bu

doğrultuda, çoğu kere bu alimlerin isimleri, lakaplarõ ve hatta eserleri birbirine karõşõr; felsefi

ve siyasi görüşleri sõk sõk değişir ve olaylara bakõş açõlarõ birbirine zõtlõk gösterir. Bunun

neticesinde muhtelif fikirler, farklõ anlayõşlar ortaya çõkar. Şahsiyet ne kadar büyük olursa

çelişkiler de o kadar çok olur. Eski ve orta cağlarda yaşamõş böyle görkemli alim, şair ve

filozof göstermek zordur ki, onun hakkõnda yukarõda saydõğõm müzakereye sebep olmuş bir

mesele bulunmasõn�5 diyerek önemli bir gerçeği dile getirmiştir. Bu çerçevede Tusi�nin

doğum yõlõ ve yeri ile ilgili olarak da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Örneğin, onun 1200

yõlõnda Hemedan veya Hemedan yakõnlarõnda Bahar adõ verilen bir nahiyede doğduğu,

sonradan Tus�a geldiği için �Tusi� lakabõnõ aldõğõ ifade edilir.6

Tusi, çocukluğunu ve gençliğini Tus şehrinde geçirmiş, ilk öğrenimini hukuk ve

ilahiyat bilgini olan babasõnõn gözetiminde yapmõştõr. Babasõnõn arkadaşõ ve devrin ünlü

matematik bilgini olan Kemaleddin Muhammed Hasib�den matematik öğrenmiş, daha sonra
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logaritma, mantõk, hikmet ve idrak nazariyesini Şarkõn Aristosu kabul edilen İbn Sina�nõn

öğrencisi Azerbaycan filozofu Behmenyar�dan almõştõr.7 Onun henüz genç yaşlarõnda iken

engin bilgi, geniş muhayyile ve keskin hafõzaya sahip, hür fikirli ve ihtiraslõ bir araştõrõcõ

olduğu8 anlatõlõr.

Tusi, çocukluk çağõnda büyüklerin meclisinde oturup dini, felsefi tartõşmalarõ büyük

bir dikkatle izler ve derin düşüncelere dalardõ. Nitekim, ilk eserlerinden biri olan ve ona

dünya şöhretini kazandõran Ahlak-õ Nasõri�sinde bu tür meclislerin çocuklar için ne kadar

gerekli olup, onlar üzerinde derin tesirler meydana getirdiğinden büyük bir özenle söz eder.

Bütün bunlar genç Tusi�de hakikati arama aşkõ doğurur. Öyle ki, onun İsmaililer�in

yanõna gitmesinde gerçeği arama, başkalarõnõ taklit ve kopya etmeden gerçeği kendi başõna

kavrama arzusunun önemli bir rol oynadõğõ9 ifade edilir. İsmaili valisi Nasõr Muhteşem�in

davetiyle Kuhistana gelen Tusi, İsmaililer�in yanõnda büyük saygõ görür ve fikri bakõmdan

onlar üzerinde etkili olur. Fakat zaman geçtikçe ilişkileri bozulur ve Alamut kalesinde göz

hapsinde tutulur.10  Buna sebep olarak da İsmaili valisinin sõnõrsõz siyasi ve manevi

egemenliğine karşõ çõkmasõ11 gösterilir. Tusi  22 yõla yakõn İsmaililer�in yanõnda bulunmuş,

ağõr şartlar altõnda astronomi, felsefe, mantõk ve diğer ilmi sahalarda önemli eserlerinin

çoğunu burada yazmõştõr. Hulagü�nün İsmaililer�i yenilgiye uğrattõğõ 1256�da özgürlüğüne

kavuşan Tusi, daha sonra onun danõşmanõ olur.12

Tusi, devlet yönetme sanatõnõ, ekonomi ve mali işleri iyi biliyordu. Bu da ona,

İlhanlõlar devletinin mali ve ekonomik işlerinde söz sahibi olma fõrsatõnõ doğurdu. 1258

yõlõnda Hülagü�nün onayõnõ aldõktan sonra Tusi, Doğunun en muazzam rasathanesi olan

Meraga rasathanesinin yapõmõna başladõ. Tusi�nin, Hulagü�nün Bağdad�a hücum etmesinde

de etkili olduğu, buna sebep olarak da onun hilafet ve hilafetin dokunulmazlõğõna karşõ tutumu

gösterilirse de, onun hakkõnda yapõlan son araştõrmalarda bu gerçekçi bulunmaz.13

Etkili mevkiini Hülagü�nün halefi Abaka�nõn saltanatõnda da devam ettiren Tusi,

672/1274 yõlõnda Bağdat�da ölmüştür.14

b- Eserleri

Sõddiki�ye göre, fikri çöküşü izleyen yaygõn bir siyasi yõkõlõş çağõnda Hülagü�nün

Tusi�yi himaye etmesinin İslam düşünce tarihinde eşsiz bir önemi vardõr. XIII. yüzyõlda

felsefi ilimlerin yeniden canlanõşõ ve ilerlemesi Tusi�nin ilmi kişiliği ile yakõndan ilişkilidir.
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Daha çok bir �allame� olan Tusi�nin tavrõ, bir yeniden canlandõrõcõnõn tavrõdõr ve eserleri

büyük ölçüde eklektik (seçmeci) bir karakter gösterir.15

Tusi  her ne kadar teoriye önem verip onu pratikten önce hesap etmiş olsa da  o büyük

ölçüde pragmatik bakõş açõsõndan hareket eder ve ilmin önemini insanlar için yararlõ

olmasõnda görür. Bu anlayõş eserlerinin bir çoğunda varlõğõnõ hissettirir.16

Başlõca Eserleri Şunlardõr:

1. Ahlak-õ Nasiri: Farsça olarak İsmaililerle birlikte olduğu zamanda yazõlmõştõr.

Fakat fikir ve terminoloji daha sonra yeniden düzenlenmiştir.

2. Risaletü�l-Muiniyye (Astronomi)

3. Tecridü�l-Akaid (kelam)

4. Kavaidü�l-Akaid (kelam)

5. Esasü�l-İktibas (mantõk)

6. Mantõkü�t-Tecrîd (Mantõk)

7. Evsafu�l-Eşraf (Tasavvuf)

8. Tasavvurat (Metafizik)

9. Zic-i İlhani (Astronomik-astrolojik cetvel)

10. Risale der İsbat-õ Vacib (Metafizik)

11. Risale-i İtikâdat (Kelam)

12. Hall-i Müşkilati�l-İşarât: Fahrettin Raziye karşõ İbn-i Sina�nõn savunulmasõ

13. Risaleti İlm-i Heyet (kozmografya)

14. Şerh-u Kitabi�l-İşare ve�t-Tenbihat

15. el-Cebr ve�l Mukabele (matematik)

16. Fusul (Metafizik)17

b.1 Ahlâk-õ Nasiri : Yazõlõşõ, Konularõ ve Önemi

Sultanov�un  da işaret ettiği gibi, Tusi�ye dünya şöhreti kazandõran onun matematik ve

astronomi ilimlerine dair yazmõş olduğu Zic-i İlhani gibi eserleri ve Meraga rasathanesidir.

Onu Doğu milletlerine sevdiren ise Ahlak-õ Nasiri adlõ eseri olmuştur.18 700 yõldan fazla bir

zamandõr Orta ve Yakõn Doğu okullarõnda okutulan ve İslam dünyasõnda ilk sistematik  ahlak

kitabõ olan19 bu eserin yazõlõş serüvenini Tusi, �Bu Kitabõn Yazõlmasõnõn Sebebi� bölümünde

ayrõntõlõ bir şekilde anlatõr. Buna göre, ahlak, felsefe ve mantõk bilimleriyle yakõndan ilgilenen

Kuhistan�õn  İsmaili valisi Nasõr Muhteşem Miskeveyh�in et -Taharet  (Tezhibu�l Ahlak)
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kitabõnõ Arapça�dan Farsça�ya çevirmesini Tusi�den ister. Fakat o �orjinalinin  biçiminin

bozulmasõ ve çarpõtõlmasõ �korkusuyla bu teklifi kabul etmez. Tusi  bu kadar güzel bir eseri

çevirmenin zor olduğu, ayrõca bu kitapta o devrin  ihtiyacõna göre büyük önem arz eden aile

ve şehir yönetimi gibi iki konunun işlenmediğini, oysaki  bu iki meselenin açõklanmasõ

gerektiğini valiye ustalõkla anlatõr, böylece onun yeni bir kitap yazma arzusu kabul edilir.

Nasõr�õn  emri ve teşvikiyle yazdõğõndan Tusi , bu kitabõ Ahlak-õ Nasiri olarak isimlendirir.20

Kitabõn ahlak felsefesine dair bölümü Kitab et-Taharet�nin bir özetidir.Fakat biçimi,

konularõnõn tanzimi ve sõnõflandõrõlmasõ  Tusi�ye aittir, bu da ona görünüşte bir orjinallik

havasõ verir.21 Büyük ölçüde Aristo�nun akõlcõ ahlak görünüşe bağlõ kalan Miskeveyh�ten

farklõ olarak Tusi, bu akõlcõ ahlak görüşünü  Gazali ve diğer sufilerin mistik ahlak görüşüyle

uzlaştõrmaya22 çalõşmõştõr.

Ev idaresi ve siyaset felsefesine dair bölümlerde Tusi  büyük ölçüde İbn Sina ve

Farabi�den yararlanõr. Sõddõki�ye göre, sadece bütün ayrõntõlarõyla pratik felsefeyi tamamlayan

bu iki bölümün ilave edilmesi bile Tusi�nin Ahlak-õ Nasiri�nin taklit arzusuyla yahut tercüme

ruhuyla değil, fakat orijinal bir teşebbüs olarak yazõldõğõ iddiasõnõ haklõ çõkarõr.23

Ahlak-õ Nasiri  Tusi  tarafõndan en az üç defa yeniden yazõlmõştõr.Birinci defa 1232-3

yõllarõnda Muhteşem�in teklifi ile onun adõna yazõlmõş, ikinci defa yaklaşõk 21-22 yõl sonra

Moğollar hakimiyeti ele geçirince, üçüncü olarak ta takriben 1272-3 yõllarõ da yeniden gözden

geçirilmiştir.24

Tusi, eserin Mukaddimesi üzerinde yapmõş olduğu değişikliği şöyle izah eder:

�....kitabõn muhtevasõ hikmet konularõndan birine ayrõlmõş olup, dini iletme ya da onu eleştir

ile ilgili  olmadõğõndan, inançlarõ farklõ olan insanlar da onu okumaya heves ettiler. Bu

sebeple kitap çok sayõda çoğaltõlarak halk arasõnda yayõldõ. Öyle oldu ki, bütün erdem ve bilgi

sahipleri bu kitabõ okumakla onu daha da şereflendirdiler, beğendiklerini bildirmekle onu

daha da beğendirdiler. Bunu gördükten sonra istedim ki, hiçbir siyasi endişe taşõmadan serbest

bir üslupla yazõlmõş mukaddimesi değiştirilsin, yeniden o şekilde yazõlsõn ki, eğer bir kimse

kötü niyetle hareket edip kara çalmak, fikir ve ifadeleri canõn istediği gibi yorumlamak isterse

eli boşa çõksõn�.25

Tusi, yalnõzca mukaddimeyi değiştirmekle yetinmeyip genellikle bütün kitap boyu

ibare ve ifadeleri anlaşõlõr kõlmaya çalõşmõş ve bu konuda İbn Miskeveyh�in �Saadetin

Dereceleri� ve �Çocuğun Terbiyesi� adlõ eserlerinden de geniş ölçüde yararlanmõştõr.26
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İnsan davranõşõnõn genel kriterleri üzerinde yoğunlaşan27 Tusi�nin Ahlâk-õ Nasiri�de

işlediği konular ve problemlere yaklaşõmõ itibariyle büyük ölçüde çağdaş metodolojik bir

perspektife sahip olduğu görülür. O, esas maksada geçmeden önce bazõ terimlerinin içeriğini

açõklar, okuyucularõ kendi devri için yeteri kadar karmaşõk olan bir meseleyi anlamalarõ için

hazõrlamaya çalõşõr. Kitabõn üç makale ve otuz fasõldan ibaret olduğunu söyleyerek, her

makalenin alt başlõklarõnõ sayar, böylece kitapta nelerden bahsedileceği hakkõnda çok önceden

okuyucuya belirli bir fikir verir.

Tusi�de teori (nazari hikmet) ve pratik (ameli hikmet) birlikte gider. Nazari hikmete

felsefe ve ilahiyat, ameli hikmete ise ahlakõn olgunlaştõrõlmasõ, ev yönetimi, kurallarõ ve şehir

yönetimi siyasetini dahil eder. Bunlarõn her birisi kendi içlerinde çeşitli kõsõmlara ayrõlõr.28

�Ahlakõn Saflaştõrõlmasõ� adlõ birinci makalenin birinci faslõnda �esaslar� anlayõşõnõn

mahiyeti açõklanõr. Ona göre, her ilmin kendine özgü esaslarõ olmalõdõr ve ilk önce bu esaslar

öğrenilmelidir. Bilimin ilerlemesi ancak bu şekilde mümkündür.29

Kõsaca belirtmek gerekirse, Ahlak-õ Nasiri temel olarak üç makale ve otuz fasõldan

ibarettir. Birinci makale �Ahlakõn Saflaştõrõlmasõ� başlõğõnõ taşõr. �Esaslar� ve �Maksatlar�

şeklinde iki hisseye ayrõlõr. �Esaslar� hissesi yedi; �Maksatlar� hissesi on fasõldõr. Bu bölümde

ahlak felsefesi ve ahlak psikolojisinin problemleri yer alõr. Anahtar kavram �nefs�dir. nefsin

varlõğõ, cevher oluşu sade ve basitliği, cisim yada cismani olmadõğõ anlatõlõr. Erdemli insan

olmanõn kişilik boyutunda temel kriterleri üzerinde durulur.30

İkinci makale �Aile Kurma Bilimi� başlõğõnõ taşõr ve aile ile ilgili meseleleri ele alõr.

Bu makale beş fasõldan ibarettir. Çocuk eğitiminden başlayarak ev hayatõnõn hemen hemen

bütün safhalarõ bu bölümde tartõşõlõr, gündelik hayatla ilgili bir takõm davranõş kurallarõ

verilir.31 Burada dikkati çeken bir nokta, Tusi�nin çocuk eğitimi ve yeni kuşaklarõn

yetiştirilmesine büyük önem vermiş olmasõdõr. Bu konudaki görüşleri her iki makalede yer

alõr.

Üçüncü Makale �Ülke (şehirlerin) Yönetimi� başlõğõnõ taşõr. Sekiz fasõldan ibarettir.

Burada sosyo-ekonomik ve siyasi problemler ele alõnõr. Toplum halinde yaşamanõn

zaruretinden bahsedilir. İnsan topluluklarõnõn türü ve devletlerin ortaya çõkõşõ konusu

incelenir. Birlikte yaşamanõn davranõş kurallarõ belirlenir. Birey-toplum  ve birey-devlet

ilişkilerinde karşõlõklõ sorumluluk bilinci ön plana çõkartõlõr.32
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b.2. Tusi  ve Meraga Rasathanesi

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Tusi  çok yönlü bir bilgindir ve pek çok ilim sahasõnda

eserler vermiş ve bilim adamlarõ yetiştirmiştir. Öyle ki, matematikteki çalõşmalarõ ve Öklid

(Euclid) geometrisi ile ilgili şerhleri dolayõsõyla bazõ matematik kitaplarõnda kendisinden

�Türk Öklidi�33 diye bahsedilmektedir. Özellikle Avrupalõ ve Sovyet bilim adamlarõ

tarafõndan son yüz yõl içinde hakkõnda en çok araştõrma yapõlan34 Tusi�nin uygarlõk tarihinden

en büyük hizmetlerinden biri Meraga rasathanesini kurdurmuş ve devrinin önde gelen

bilginlerini etrafõna toplamõş ve onlarõn çalõşmasõ için uygun şartlarõ temin etmiş olmasõdõr.

Tusi, Hulagu Han�õn en yakõn danõşmanõ olduktan sonra dört önemli konuda onu ikna

etmek niyetinde idi: Bilginlerin korunup saklanmasõ ve ilmin gelişmesi için onlardan

yararlanõlmasõ, halkõn yaşadõğõ ağõr koşullarõn ve bu arada vergilerin adaletli bir şekilde

yeniden düzenlemesi, ilmin inkişafõnda büyük rol oynayacak olan rasathanenin kurulmasõ ve

Bağdat kütüphanesinin Meraga�ya taşõnmasõ.35

Bunlardan rasathanesinin kurulmasõ ve bilim adamlarõnõn bir merkezde toplanarak

bilimsel faaliyetlerle bulunmasõ herhalde Tusi�nin en büyük başarõsõ olsa gerekir. Nitekim

1258  yõlõnda Hulağü Han�õn onayõnõ aldõktan sonra Tusi,  Doğunun  en muazzam rasathanesi

olan Meraga�nõn yapõmõna başladõ. Rasathane kompleksi temel ve yardõmcõ olmak üzere iki

gruba ayrõlan 13 binadan oluşur. İlk bina grubunda astronomik gözlemlerin yapõlmasõna

yarayan aletler yerleştirilmiştir. İkincisinde ise medrese, kütüphane ve dükkanlar yer alõr.

30.000 altõn dinara mal olan Rasathane, yapõlmaya başlamasõndan 12 yõl sonra 1271�de tam

olarak faaliyete geçer.36

Meraga kõsa zamanda astronomik cihazlarõ ve zengin kütüphanesi ile büyük bir ilim

merkezi haline gelmiştir. Onun rehberliği ile bilimin çeşitli alanlarõnda bir çok kõymetli

eserler ortaya konmuştur. Bunlarõn başõnda Tusi�nin Zic-i İlhani adlõ eseri gelir. Zic-i İlhani

de çok sayõda matematik, astronomik ve coğrafi cetveller yer alõr. En önemlileri sinüs ve

tanjantõn 60�lõk sayõ sisteminde üç rakamlõ trigonometri cetvelleri ve XIII. asõrda meşhur olan

256 şehrin coğrafi koordinatlar cetvelidir.37 Ayrõca Meraga rasathanesinde gök cisimlerine ait

yapõlan astronomi cetvelleri Keplerin 1627�de yayõnladõğõ astronomi cetvellerine kadar 368

yõl Avrupa rasathanelerinde kullanõlmõştõr.38

Zic-i İlhani�de takvimler, gezegenlerin hareketleri ve astronomiye dair tatbiki bilgiler

yer alõr.39 Eserin başlangõç bölümünde Cengiz Han�dan Hülagu�ya kadar Moğol tarihinin çok

kõsa bir özeti de verilmektedir.40
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2. Tusi �nin Din ve Toplum Görüşü

Görüldüğü üzere, Nasreddin  Tusi  bilime çok önem verir ve olaylarõn ancak bilimsel

yaklaşõmlarla anlaşõlabileceğini vurgular. Hatta bu yönüyle, Tusi üzerine araştõrmalar yapan

Rõzayev onu bir �bilim fedaisi� olarak vasõflandõr.41 N. Tusi  aynõ zamanda bir takõm siyasi

çalkantõlara rağmen gerek İsmaililer, gerekse Moğollar devrinde bilime önem verilen bir

ortamda yaşamõştõr.42 Tusi , daha sonralarõ İbn Haldun�da gördüğümüz maceralõ, dramatik ve

aktif hayat tarzõnõn, devri için, önemli bir örneğidir. Bunun önemi, onun toplum ve devlet

görüşlerini büyük ölçüde etkileyen bir tecrübeye sahip olmasõdõr.

Ahlak-õ Nasiri�yi İngilizce�ye çeviren Wickens, çeviri için yazdõğõ �Giriş� bölümünde

yaşadõğõ yüzyõl itibariyle onun �dini� bir tutum sergilediğini ve heterodoks bir Müslüman,

hem de Şiiliğin aşõrõ kolu İsmaililiğin önemli bir temsilcisi olduğunu43 belirtir. Tusi�nin siyasi

tutumunda Oniki İmam öğretisine karşõ bağlõlõğõn etkisi olmuştur. Şiilik onun tesiriyle Moğol

istilasõ devrinde belli bir himaye görmüş ve Güney Mezapotamya�daki mukaddes makamlar

muhafaza edilmiştir.44 Fakat Tusi�nin Zic-i İlhani�nin önsözünde İsmaililerle olan ilişkisinin

�sebepli� olduğundan bahsetmesi45 yukarõdaki iddiayõ tartõşmalõ hale getirmektedir.

Şüphesiz ki Tusi, İmamet kurumunu ve masum imamõn vasõflarõnõ felsefi açõdan ele

alan eserler yazmõş, Allah�õn varlõğõ, adalet, irade hürriyeti, ahiret ve ölümden sonra dirilme

problemleriyle ilgili Şii kelamõnda önemli bir yer tutan görüşler ortaya koymuştur. Bununla

birlikte yeniden canlandõrõcõ ve uzlaştõrõcõ tavrõ onu Sünni-Şii çekişmesinin bir bakõma dõşõnda

tutmuştur denilebilir. Örneğin, felsefe ve kelama dair Tecrid adlõ eseri Sunni medreselerin de

klasik kitaplarõ arasõnda yer almõştõr.46

Metafizik problemlerle de yakõndan ilgilenen Tusi, Allah�õn varlõğõ hususunda

rasyonel ispat usullerinin yetersiz kaldõğõnõ ileri sürer. Ona göre, Allah kozmik mantõğõn a

priori, temel, zorunlu ve apaçõk ilkesidir ve O�nun varlõğõ isbat edilmekten çok zorunlu olarak

kabul edilir. Ahlaki hayatõn tetkikinden de benzer bir sonuca ulaşõr ve modern çağda Kant�õn

yaptõğõ gibi, Allah�õn varlõğõnõ ahlakõn temel bir önermesi olarak görür.47

Yoktan yaratma ile ilgili olarak, İsmaililer döneminde yazmõş olduğu Tasavvurat�õnda

alemin onu ikmal eden Allah�õn kudretiyle birlikte ezeli, fakat kendi hakikati ve kudreti

bakõmõndan yaratõlmõş olduğuna işaret eder. Daha sonra yazõlmõş olan metafizikle ilgili
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meşhur eseri Fusul�de yukarõdaki görüşünü bütünüyle terkeder ve hiçbir itiraz kaydõ

koymaksõzõn ehli sünnet akaidinin yoktan yaratma öğretisini destekler.48 Ölümden sonra

dirilme problemiyle ilgili olarak cismani haşri kabul etmekle Meşşai filozoflarõndan tamamen

farklõ düşünen Tusi, irade hürriyetine büyük önem verir, peygamberlik ve manevi liderliğin

(İmamet) gerekliliğini savunur.49

Tusi, dini toplumlar için gerekli bir kurum olarak görür. O, insanõ Yaratõcõsõyla,

kendisiyle, toplumsal ve ekolojik çevresiyle ve hatta tüm evrenle bir uyum süreci içinde

olgunluğa eriştirmek çabasõndadõr.50 Ahlak-õ Nasiri�ye insanõn yaratõlõşõ ve konumuyla ilgili

ayet ve hadislerden deliller getirerek başlar. Fakat o, dinin ideolojik anlatõmõndan yana

değildir. Bu fikrini, daha önce de belirttiğimiz gibi, Ahlak-õ Nasiri adlõ eserinin herkes

tarafõndan okunmasõnõ bir dini tebliğ ya da tenkit kaygõsõnõn üstünde olmasõna bağlar.51

Tusi, Ahlak-õ Nasiri�nin üçüncü makalesini sosyo-ekonomik ve siyasi problemlere

ayõrmõştõr. Makale hayatta karşõlaşõlan bir takõm değişmeleri ele alarak başlar ve bu

değişikliklerin gelişmeye sebep olmasõ için mutlak bir yardõma ihtiyaç olduğunu vurgular.

İnsanlarõn birbirlerinin yardõmõna niçin muhtaç olduğunu şu şekilde izah eder: �.... Demek

lazõmdõr ki, herkes kendi yiyeceğini, elbisesini, evini ve silahõnõ hazõrlamak durumunda

olsaydõ, mesela önceden marangozluğu ve demirciliği öğrenmesi gerekirdi. Bundan başka

diğer sanat ve meslekleri de öğrenecek sonra kendi hayatõna sõra gelecekti ki bu müddet

zarfõnda o, yemeksiz yaşayamayacağõ için helak olur, bütün ömrü sõkõntõ ve õstõraplar içinde

geçer ve bu gibi görevlerin hiçbirini gereği gibi yerine getirmeyi de başaramazdõ.

Lakin birbirine yardõm edince onlarõn her biri bu işlerden birini yerine getirdiğinden

kendilerine yetenden çok üretirler, artanõ bir başkasõna vermek veya almak yoluyla bir denge

kurmayõ başarõrlar, hayatõn gereklerini temin eder, kendini ve hem cinsini koruma işini

düzenler, sistem yaratõr, nitekim yaratmõştõr da�.52

Toplum içindeki iş bölümünün gerekliliğini bu şekilde temellendirdikten sonra  Tusi,

toplumsal gerçeklik üzerinde durur ve şöyle yazar: �Dünyanõn intizamõ geçim kaynaklarõnõn

düzenli çalõşmasõ ile meydana geldiğinden, insan cinsi ise çalõşmadan yaşayamayacağõndan

çalõşma yardõmsõz, yardõm ise birleşmeksizin olmaz. Yani, insan hem cinsi ile yaşamaya

muhtaçtõr.�53

Sosyal işbirliği ve yardõmlaşmayõ temin, üretim sürecinde ferdiyetçilik ve

keşmekeşliğe yol açmamak için belli tedbirler almaya ihtiyaç doğar ki, Tusi�nin ifadesi ile bu

tedbirlere �siyaset� adõ verilir, bunlarõn çeşitleri zikredilir ve tasnifleri yapõlõr. Tusi, Aristo�ya
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dayanarak siyaseti dört şekilde ele alõr: Ülke, zafer, şeref ve toplum siyaseti. Sonra bu

siyasetlerin muhtevasõnõ açarak tariflerini verir. Nihayet ülke siyasetini, siyasetlerin siyaseti

olarak adlandõrõr.54

Tusi, insanlarõn birlikte ve dayanõşma içinde mutlu bir hayat yaşamalarõnõ temin

etmeyi gaye edinen ilme İçtimaiyat hikmeti (toplum bilimi) adõnõ verir ve üçüncü makalenin

sadece bu hususa hasredildiğini söyler. Tusi, toplum bilimine son derece önem verir, onu

herkesin öğrenmesi gerektiğini kaydeder. Sonra insanlar arasõnda olan toplumsal

yapõlanmanõn tahliline geçer ve ilk toplumsal yapõ olarak aileyi gösterir. Onun toplumlarõ

sõralamasõnda önce mahalle, daha sonra şehir ve büyük topluluklar ve nihayet bütün dünya

toplumu gelir.55 Böylece Tusi, dünyada beş toplumsal yapõnõn olduğunu kabul eder ve şöyle

der; �Her bir insan bir evin (ailenin) uzvu olduğu gibi, her ev bir mahallenin uzvu, her

mahalle bir şehrin her şehir bir ülkenin, her ülkede bütün dünyanõn bir uzvunu oluşturur.�56

Böylece Tusi, parçayla bütün fertle dünya toplumu arasõnda organik bir bağlantõnõn

olduğunu açõk olarak gösterir:�insanlarõn toplumsal yapõsõ böyle bir sistem (karşõlõklõ

dayanõşma ve yardõmlaşma sistemi) teşkil ettiğinden kim sistemden dõşarõ çõkõp tek başõna

yaşamak, inzivaya çekilmek hayaline kapõlõrsa erdemlerden uzaklaşmõş olur ve yalnõzlõk

dehşeti içinde õstõrap çeker. Bazõlarõ böyle bir hayatõ erdem kabul eder, ibadet ve zühd

bahanesi ile mağaralara çekilip yaşar ki, buna terk-i dünya,  abidlik ve zahidlik adõ verilir; bir

kõsmõ gözünü halkõn merhametine dikip sadece bekler, elini sõcaktan soğuğa vurmaz ve buna

da tevekkül adõnõ verirler... Böyleleri ve benzerleri başkalarõnõn emekle ürettikleri nimetlerden

karşõlõğõnda hiçbir şey vermeden istifa eder, insanlõğõn gelişmesi için gerekli işlerden

kaçõnmak suretiyle tabiatlarõnda potansiyel olarak mevcut bulunan kabiliyetlerini faydalõ

yollarda sarfetmezler. Akõlsõz insanlar da böylelerinin erdem sahibi olduklarõnõ düşünürler.�57

İnsanõn iradi fiilleri hayõr ve şer diye ikiye ayrõldõğõndan toplumlar da hayõr ve şer

olarak iki kõsma ayrõlõr. İyi toplumlara erdemli, kötü toplumlara da erdemsiz toplumlar adõ

verilir. Tusi�ye göre erdemli toplumlarõn çeşitleri birden fazla değildir. Çünkü doğru yol

birden fazla olmaz. Ona göre, hayõrlõ işler de birden fazla olmaz.

Erdemsiz toplumlarõn ise üç çeşidi vardõr: Cahil toplumlar, bozulmuş toplumlar ve

zillet içinde olan toplumlar. Tusi, bu faslõn esas maksadõnõn erdemli toplumlar olduğunu

söyleyerek şöyle yazar: �Bu toplumlar içinde esas maksat, erdemli toplumlarõn neden ibaret

olduğunu izah etmektir ki, belki de bu gayretle diğer toplumlar da onun seviyesine

çõkartõlabilir. Erdemli toplum, insanlarõn öyle hususi birleşmesine denir ki, onlarõn birlikte
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çalõşmalarõ iyi işler görmeye, kötülükleri ortadan kaldõrmaya yönelmiş olsun. Böyle insanlarõn

arasõnda en az iki şeyde işbirliği olur. birincisi mesleki işbirliği, diğeri ise çalõşma

işbirliğidir.58

Sultanov�a göre, Tusi�nin devletle ilgili görüşlerinde ve devletin yükselişini tahlil eden

yaklaşõmlarõnda onun felsefesinin esas rükünlerinden birini teşkil eden dört unsur çözümleyici

bir rol oynar. Bu dört unsur burada kendini dört tabaka şeklinde açõğa vurur. Tusi�nin fikrine

göre, devlet yalnõzca adalet esasõna dayanõrsa uzun müddet yaşayabilir. Adalet ise bir çok

şartlarõ vardõr. Bunlardan birincisi halkõn bu dört tabakasõ arasõnda uyumu sağlamaktõr.59

Bu dört tabaka ya da sõnõf:
1. Aydõnlar (kalem ehli)

2. Askerler (kõlõç ehli)

3. Bürokratlar (muamele ehli)

4. Çiftçiler (ziraat ehli) den ibarettir.

Tusi,  bu dört sosyal sõnõfõ tabiattaki dört unsurla mukayese ederek alim ve aydõnlarõ

suya, askerleri ateşe, muamele ehlini havaya, çiftçileri de toprağa benzetir ve şöyle der: �Bu

dört grup birlikte elbirliği ile ahenkli bir şekilde faaliyet gösterirlerse medeniyet ve insanlarõ

mutlu eden bir sistem ortaya çõkar.�60

Sonuç olarak, Tusi�nin dünya görüşünde insan merkezi bir yer tutar. O çalõşmalarõnda

insani davranõşõn temel kriterlerini belirlemeye çalõşõr. Bu maksatla o, Ahlaki Nasiri�de ideal

insan, ideal aile ve ideal toplum yaratmak problemlerini ele alõr ve toplumlarõn ana unsurlarõ

olan birey, aile, devlet ve diğer toplumsal alt birimlerin temel yapõlarõnõ çözümleme yoluna

gider. Tusi�nin dünya görüşünün temel dayanağõ ise bilimdir. Onun fikirlerini günümüze

taşõyan en önemli yanõ da olaylar karşõsõndaki bu bilimsel tutum ve yaklaşõmõ olmuştur.
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