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Dersin Konusu: Din Sosyolojisi alanında İslam 
Dünyasında öncü Bilginler

Dersin Amacı: İslam dünyasında din-toplum üzerinde 
düşünce üretmiş başta İbn Haldun, Gazali, İbn
Miskeveyh, Farabi ve İbni Sina olmak alimlerin 
görüşlerinden toplum tasavvurlarını anlamaya 
çalışmak. 
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İslâm düşünce tarihinde sistematik tarzda ve belirli bir disiplin içinde 
olmasa da tefsir, hadis, fıkıh, İslâm tarihi ve İslâm felsefesi gibi 
değişik ilimlerde din sosyolojisi konularıyla ilgili birtakım 
değerlendirme ve yorumlar mevcuttur. 

Günay’a göre ;Din Sosyolojisinin tarihi eski devirlere uzandığı gibi, 
öte yandan, çeşitli İslami ilimler sahasında ortaya konmuş bulunan 
eserler incelendiğinde, Müslüman alimlerinde de bu konuya 
tamamen yabancı kalmadıkları anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, VII. 
Yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan ve "Tevhid" akidesini, 
inancı ve sisteminin temeline yerleştirmiş bulunan İslam dini, 
oldukça suratlı bir yayılma hızı, çok kısa bir zamanda geniş  bir yer 
kaplamış ve büyük bir taraftar topluluğunu güçlü bir iman ışığı 
etrafında birleştirmiştir. Günay (1986:64)
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İslam Peygamberi olan Hz.Muhammed 23 yıllık vahiy sürecinde oluşturulan 
toplumun, her açıdan lideri olarak kabul edilmiştir.O toplumda ortaya çıkan bütün 
problemlerin çözümü için tek mercii konumunda olmuştur.Vefatıyla birlikte 
Mekke’de başlayan ve Medine’de biten tebliğ sürecinin ardından geriye insanlara 
iki önemli rehber bırakmıştır.Bunlar;

-Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in Sünnneti’dir

Hz.Peygamber’in vefatının ardından Müslümanlar arasında çeşitli problemler ortaya 
çıkmıştır ki bu çeşitli kültürlerden olan müslümanların oluşturduğu toplumda 
doğal bir sonuçtur.

Olaylara sosyolojik açıdan bakıldığında da, Arabistan’ın İslamiyet’ten önceki 
toplumsal, kültürel ve siyasal yapısı ve İslam dininin beraberinde getirdiği hızlı 
değişim göz önüne alındığında, toplumsal bünyenin böylesine hızlı gelişen yeni 
oluşum ve değişimlere uyumu çerçevesinde sorunların ve gelişmelerin ortaya 
çıkması doğaldır.
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İslam dini, getirdiği yeni prensipler ve dinamik ruh itibariyle her alanda önemli 
devrimler, değişmeler ve gelişmeler ortaya çıkartacak bir potansiyele sahiptir.Ve
bilimsel alanda da bu yeni ruhun meyveleri görülmüştür.

İlmin doğuşu ve gelişmesi bizzat Kuran-ı Kerimden kaynaklanmıştır.

İslami ilimler, başlangıçta El Fıkh’ül Ekber (Büyük İlim) ilmi adı altında başlamış, daha 
sonra kollara ayrılmıştır;

-Nakli ilimler (Tefsir, Hadis, Fıkıh)

-Akli ilimler (Felsefi ilimler, Tabiiyyat)

-Hem akli, hem de nakli ilimler (Kelam, tasavvuf vs) 

Tüm dini ilimlerin içerisinde ve hatta temelinde zımni de olsa bir din sosyolojisi 
yatmaktadır.

Bu anlamda İslam felsefecileri, hadisçiler, tefsirciler, fıkıhçılar, kelamcılar, 
mutasavvıflar, İslam tarihi ve siyer kitapları yazarları ve ahlakçıların eserleri ve 
seyahatnameler, ilm-i tedbirul menzil, es-siyasetül medeniyye, ıslahat fermanları, 
hatt-ı hümayun, kanunnameler vs. müslümanların kolektif dini hayatları, din ve 
toplum münasebetleri ve dini grupları üzerine görüşlerin belirtilmiş olduğu 
görülmektedir. 



DİN SOSYOLOJİSİ’NİN İSLAM DÜNYASINDAKİ BAZI TEMSİLCİLERİ

İbn-i Miskeveyh         Farabi                 İbn-i Sina          İbn-i Haldun       Gazali





• İslam Dünyasında din sosyolojisi alanında öncülerden en önemli isimlerden birisi 

Gazali'dir. Hatta bazı görüşleriyle çağını aşmış bir düşünürdür. Gazali, birçok düşünür 

gibi, hem İslam dünyasında, hem de Batı'da, farklı değerlendirmelere konu olmuş ve 

olmaktadır.

• Gazali yapmış olduğu çalışmalarla, düşünce yapısıyla vs. din sosyolojisi alanında 

adından çok bahsettirmiştir.Gazali'nin hayatına kısaca değinirsek;

• Gazali'nin asıl ismi Muhammed’dir ve Horasan'ın Tus şehrinde lakabını da kendisinden 

aldığı Gazale köyünde doğmuştur.Gazali filozof, din islâhatçısı ,kelamcı, mutasavvıf, 

fakih ve sosyologdur.

• İslam alemine büyük hizmetleri olmuştur, tahsilini Tus'da yapmıştır.Nişapurda gözde bir 

öğrenci olarak ilim tahsis etmiştir.Nizamül-mülk ile olan münasebetiyle Nizam tarafından 

Nizamiye medresedine getirilmiştir.

• Gazali burada tasavvufa yönelmiştir ve bir süre sonra her şeyi, her kesi, terk ederek 

gezgin bir derviş olmuştur.Bir süre gezindikten sonra Melik-şah  tarafından Nişaburdaki 

Nizamiye Medresesine müderris olarak tayin edildi.



• Korkmaz'ın da ele aldığı üzere "hayatının ilk yıllarında fıkıh, akaid, kelam, 

mantık, felsefe, hadis ve matematik gibi ilimler tahsil eden Gazali daha 

sonra Nizamiye Medresedinde ilim öğretmekle meşgul olmuştur."Korkmaz 

(2000,492)

• Daha sonra ise Tus'a dönerek burda bir tekke ve medrese kurarak ömrünün 

sonuna kadar kendini okutmaya, okumaya eğitime adadı. Aydın’a göre de 

Gazali, her ne kadar mesleğini terk ederek inzivaya çekilmiş olsa dahi, yine 

de kelam ve fıkıhtan vazgeçmiş değildi. O, düşünce alanında kendisine bir  

takım hürriyetler tanımış olmakla beraber ana sünni geleneğin içinde kaldı. 

Aydın(1982,133)



• Gazali'nin sosyoloji açısından önemli isimlerden biri haline gelmesinin bir sebebi 

de kendi fıtratıdır.Gazali bilimle meşgul olmasının yanında aynı zamanda halkla 

ve yöneticilerle de iletişim halindeydi.

• Gazali toplumsal yaşamda hayata müdahalelerde bulunmaktan da 

çekinmemiştir.Olayların gerçek yüzünü her zaman merak etmiş ve öğrenmeye 

çalışmıştır ve bu vesile ile her türlü dini ve fikri akımlarla ilgilenmiştir.

• Günay’ın da ele aldığı üzere Gazali el-Munkız isimli eserinde, içine düştüğü 

şüpheleri ve buhranları, fikir hayatındaki büyük dönüşümü anlatmaktadır.Ancak 

onun bu şüphelerinin gerçeğe ulaşmada bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır.Çünkü 

gerçeği ararken O, felsefe, kelam, batınilik ve tasavvuf öğretilerini derinlemesine 

incelemiştir.Bununla birlikte Gazali, bunların hepsini yetersiz görmüş, gerçeğe, 

yalnızca Allah’ın insanın kalbine atacağı ‘ilahi bir nur’la ulaşılacağı sonucuna 

varmıştır.Şu halde Gazalî’ye göre dinin, insan ve toplum hayatında büyük bir 

yeri vardır .Günay(2000; 102-103)



‘’Gazali ilimleri ikiye ayırır.Dinle ilgili bilim kolları ve dinle ilgisi olmayan

bilim kolları;

• -Dinle ilgili bilimler, metafizik, ahlak, siyaset ve psikolojidir.

• -Dinle ilgisi olmayanlar, matematik, mantık, fizik ve tıptır.

Gazali ve Siyaset

• Bu tasnife dikkat edilecek olursa Gazali o zamana kadar batıda ve doğuda

ilgi uyandırmamış olan siyasetten bahsetmektedir.Gazaliye göre siyaset

Devlet işlerini esaslı bir şekilde düzene koyan bir bilim dalıdır.Bu anlayış

bugünkü görüşün ta kendisidir.Siyaset, peygamberlere vahyedilen Allah’ın

emirlerinden ibarettir ve devlet işlerinin düzenlenmesinde çok nemli bir

fonksiyona sahiptir.Zaten Peygamber’i ve onun halifelerinin yaptıklarının

öğretilmesi Gazalî’nin teorilerinin en sağlam dayanağıdır.’’

Taplamacıoğlu,(1964,88)



Gazali’nin Metodu/Yöntemi

Gazali şüpheyi yöntemle birleştirerek kesin bilgiye varmaya çalışır. 

ve �duyu bilgisi acaba kesin bilgi yani apaçık önermeleri verir mi?� diye sorar. 

soruya müteakip; “ilkin duyular yoluyla elde edilen bilgilerin sağlam ve 

inandırıcı olmayacağı sonucuna varır. çünkü, duyu organlarının en kuvvetlisi olan 

göz bile yanılmaktadır. hareketsiz gibi görünen gölgenin gerçekten hareket 

ettiğini, uzakta bulunan yıldızın olduğundan küçük göründüğünü� anlıyor. 

Gazali�’nin önermesine göre, duyular kesin bilgi veremez; çünkü duyu bilgisinin 

akıl tarafından yanlış olduğu kanıtlanacak bir durumdur, veya güvenilir olmadığı 

anlaşılabilir. kendisine göre, duyu bilgisi kesin ve güvenilir bilgi olamaz.

Toplamacıoğlu’na göre de Gazali, çağdaşlarının birçoğu gibi tarihi yöntemi 

kullanır.Görüşlerini kabul ettirebilmek için çok sayıda tarihi örneğe 

başvurur.Onun örnekleri daha ziyade Peygamber, sahabe ve tabiin dönemi 

ağırlıklıdır, fakat Hint, İran ve Yunan tarihinden de örnekler 

vermiştir.Taplamacıoğlu(1964; 88,89)



İnsan ve Toplumsallık

Gazali toplum olaylarını, son zamanların Uzviyetçi nazariyelerinde olduğu gibi
canlıların organlarıyla karşılaştırmalar yaparak açıklar.Bu uzviyetçi nazariye
aslında on iki yüz yıl içinde Batının ancak varabildiği bir merhaledir.Çeşitli
uzuvların birbiriyle münasebetlerinide birer birer incelemiş ve toplumu indirmeye
açıklamıştır.Toplum bir canlıya benzer; canlıda olduğu gibi çeşitli uzuvlar toplum’un
çeşitli mesleklerine tekabul eder.

Esasen, bilindiği gibi Gazali, başta bilimsel faaliyetler olmak üzere, devrinin
dini, sosyal ve kültürel yaşayış şeklini beğenmiyerek,bu durumun ıslahı için görüşler
serdeden reformcu bir düşünürdür. Zira, Gazali'ye göre, içinde yaşadığı dönemin
bilimsel hayatı gerilemiş; taklitçilik, mal ve mevki hırsı, gurur ve yüzeysel bilgi
gerçek bilimin yerini almıştır. Ulemanın bu durumu, düşünürümüze göre,
yöneticilerin bozulmasına ve dolayısıyla da yaşam biçimi itibariyle onlara tabi
olan halkı dini, ahlaki ve sosyal bakımdan dejenere olmasına sebebiyet
vermektedir. Günay (988;170)



Din ve Akıl İlişkisi
Gazali akıl ile vahyi orantılı olarak uzlaştırmaya çalışmıştır.Ne sadece vahye ne de 
sadece akla dayanmıştır. Gazali, kendi döneminde dinin zayıfladığını görmüş, bu konu 
üzerinde düşünmüştür. Ona göre dinin zayıflamasında, siyasi karışıklıkların yanında 
İlahiyat ve din meselelerinde aklın yanlış kullanılmasının büyük payı vardır.Bu sebeple 
ı, filozoflara, özellikle Farabi ve İbn Sina’ya çatar.Tehafütü’l-Felasife adlı eserinde saf 
aklın yararsız skolastik delillerin hatalı olduğunu belirtir ve skolastik delileri kullanan 
kelamcıları da eleştirir. Günay (2000; 104-105)

Din ve Ekonomi İlişkisi
Şirvani‘nin Gazali'nin İhya adlı eserinden de derlediği üzere; Gazali. toplumun 
geçim koşullarıyla da yakından ilgilenmiş ve başlangıçtan itibaren konuya ilgi 
duymuştur. Helal kazanç temininin önemine değinirken bunun şehitlik mertebesine 
denk bir iş olduğunu belirtmiştir. Şirvani (1965, 46-64)

Gazali aynı zamanda derslerinde ve halkla olan münasebetlerinde hak ihlali 
yapılmaması konusunda nasihatler vermiştir hatta bunu devlet idarecilerine de 
yapmış, yöneticilere uyarılarda bulunmuştur. Yöneticilerin iyi işlerde yarışmalarını 
teşvik ederken, servet, mal ve mevkinin elden çıkmasını gerektirecek hasetliklerden 
uzak durulmasını belirtmiştir.

Gazali'ye göre, insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması ancak toplum halinde 
yaşayışla ve toplum içerisinde meslek ve zanaatların çeşitlenip farklılaşması ile 
mümkün olmaktadır.



Dini Gruplar

Hayatı boyunca verdiği eserlerle müminleri, ‘tevhid ve ‘peygamberlik’ inancı 

etrafında bütünleştirmeye çalışan Gazali, fanatizmle, taklitle, mezhep ve grup 

taasubuyla mücadele etmiştir.Bu amaçla eserlerinde, farklı mezhep, tarikat ve 

gruplardan söz etmekte, Ehli Sünnet dışındaki bu grupları, kendi bakış açısıyla 

değerlendirmektedir.Çapcıoğlu(2015;99)

Eserleri

Gazali’nin en önemli eserlerine bakacak olursak;

-Gazali'nin en son eserlerinden birisi olan, kısa otobiyografısi niteliğinde çok kısa fakat 

son derece de birçok açıdan önemli eseri "el-Munkız mine’d-Delal’dir.

-"ihya’û Ulumi’d-Din'‘ de Gazali, hiçbir din ilminden ilim olarak bahsetmez, ne de konusu

ve yöntemi açısından yeniden yapılandırır. Bildiğimiz genel temel dini ve ahlaki konuları 

halk diliyle herkesin kolayca anlayacağı şekilde anlatır.



-Gazali aynı zamanda birçok eleştiriye de mahal olmuştur. Gazali'yi henüz bir 
hakikata ulaşamamış olarak görüp eleştirmişlerdir.Aynı zamanda Gazali  filozofları 
tekfir edip, İslam dünyasındaki akli düşünceyi ve felsefeyi kötüleyerek İslam 
düşüncesinin durgunluğuna ve gerilemesine neden olmakla suçlanmıştır.

-Gazali, toplumda ve akademide olup bitenlere de kayıtsız kalmayan bir 
psikolojiye sahipti. Bu da, yine onun çocukluğunda geçirdiği şüpheciliğin bir eseridir. 
Onun kaygılı psikolojisi onu, hem zamanının toplumsal hayatında olup bitenleri 
yakından izlemeye, hem de ilimlerde hakikat adına söylenenleri eleştiriciliğe itmiştir. 
Eleştiricilik onda bir zihniyet tutumu halini almıştır. Başta Batinilik olmak üzere, 
kelamcılık, fıkıhcılık, felsefecilik Yahudilik ve Hıristiyanlık, hatta sufılik belirli 
ölçülerde Gazali'nin tenkitçiliğinin konusu ve amacı olmuştur.

• Gazali, bir filozof veya düşünür olarak, modem batı filozoflarıyla boy ölçüşür 
derecede özgür fikirleri olan bir kimsedir.

• Gazali İslami hassasiyeti yüksek olan bir düşünürdür.

• Gazali Eleştirmen Bir Düşünürdür.

• Gazali Bir Eylem Adamıdır: Gazali sadece spekülatif düşünce peşinde koşan bir 
bilgin değildir; düşüncenin eylem (aksiyon) olması gerektiğine inanmıştır. 
Bayraktar (2015; 14-15)





FARABİ (870-950)



Din Sosyolojisi alanında önemli olan isimlerden biri Farabi’dir.Farabi bizlere 
Sosyoloji’nin İslamdaki halini temsil eden isimlerden biridir.Kendisi din sosyolojisinin 
öncüsü ve hazırlayıcısıdır.Şimdi Farabi’nin genel bir şekilde hayatına baktığımızda;

Farabi,Frab’a bağlı Vasic kalesi komutanı Muhammed’in oğludur.Bu büyük filozofun 
hayatına ait kaynaklar pek azdır.Buna karşılık kendisinin  bir Türk çoçuğu olduğu 3 
göbeğe kadar atalarının Türk olduğu,türkçe konuştuğu,Suriye ve Mısır’da bile Türk 
kıyafetiyle dolaştığı,çehre,şekil ve ve giyinmesi bakımından türklere benzediği bir 
gerçektir.Genç yaşlarında tahsil için Bağdada gitmişti.Orada Arapça’dan,başka hristıyan 
filozof Abu Bişr Matta bYunustan İsagoçya ve mantığı,Abu bakr İbn Sarraçtan ise Nahivi 
öğrenmişti.Harran’a giderek Yuhanna b.Haylandan da felsefeyi öğrenmişti.Farabinin 
Bağdatta bir yandan geçim,öte yandan içinde bulunduğu çevrenin dar zihniyeti 
yönünden sıkıntı çektiği ve bu sebepten oradan uzaklaşarak Şam’a gittiği inanılır 
kaynaklardan  bildirilmektedir.Farabi Bağdattan ayrıldıktan sonra  halebe giderek orada  
zamanın hükümdarı olan Seyfüddeyle karşılaşmış ve ondan çok yardım 
görmüştü.Seyfüddeyle geziye çıkan Farabi 950   yılında vefat 
etmiştir.(Taplamacıoğlu,1964:84)



İslam Dünyasında sosyoloji ve din sosyolojisinin öncüsü ve hazırlayıcısı olarak dikkati çeken 
düşünürlerden biri Farabidir.Türkistan’ın Farab şehrinde doğan 870-950 yılları arasında 
yaşamış olan bu Türk-İslam düşünürü ,bir taraftan Aristo ve Eflatun’u diğer taraftan Yunan 
Felsefesiyle İslam öğretilerini bağdaştırmaya çalışmıştır.

Aristo ve Eflatun’u bağdaştırmayı başaramayan Farabi,Yunan Felsefesiyle  İslam’ın 
dayandığı ilkeler farklı olduğu için ,bu ikisini uzlaştırmada da zorluk çekmiştir.Bu durumda 
Farabi sosloyoji,siyaset ve ahlak bakımından bu uzlaştırmadan vazgeçmiş ve ahlakta 
Aristo’yu ,siyaset ve toplumsal konularda Eflatun’u benimsemiştir.Çeşitli konularda 
çalışmaları bulunan Farabi’nin mezafizik,fizik,ahlak ve sosyolojisi;Uluhiyet akıl ve nübüvvet 
konuları etrafında toplanabilir.Bunlardan uluhiyet ve Nübüvvet teorileri 
,sosyoloji,siyaset,ahlak ve din sosyolojisi ile ilgidir.(Taplamacıoğlu,1964;84-86)
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• Bedevi ümran,bedevilik yani badiye hayatı,ne çöl hayatını ve ne de 
köy ve kır hayatını ifade etmekte belki de bunların hepsini 
içermekte,bedevilerin oturduğu ve dolaştığı her bölgeyi,göçebelikten

yarı göçebeliğe ve hatta kısmen göçebe köylü hayatına kadar her 
durumu içine almaktadır.Günay (1986:78)

BEDEVİ

(GÖÇEBE HAYAT)

• Hadari umran ,şehir hayatına veya yerleşik hayata karşılık 
olmkatadır.Hadariliğinde kendi içinde dereceleri mevcuttur ve bu 
durumu,belli bir yerde karar kılmış basit bir hayat derecesinden 
,bu tür bir sosyal hayatın her türlü kültürel,ekonomik,sosyal,siyasi
vs gelişme imkanlarını  bilkuve yahut bilfiil içinde 
bulundurabilecek tarzda geniş bire yelpazenin kanatlarını 
oluşturan devreler şeklinde kendini gösterir.Günay (1986:78)

HADARİ

(YERLEŞİK HAYAT)







ZAFER

MUTLAK
İYET

REFAHBARIŞ

SEFAHAT

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn-i_Haldun#CITEREFG.C3.BCrkan1967






Yine Günay’a göre;
İbn Haldun, burada kalmamakta, iklimlerin ya da ekolojik şartlarIn bedeni  ve cismani 

tesirlerinin ötesinde karakterler, manevi, ahlaki ve dini hayat üzerinde
kesin etkilerinin bulunduğunu öne sürmektedir. İşte bu şekildedir ki, bu etkiyi  

ekonomik endişelerin yanı sıra düşünce ve duygularda ve hatta dini tutum ve 
davranışlarda
gözlemek mümkündür. Mesela İbn Haldun'a göre, sıcak bölgelerde ya
da deniz kıyısında yaşayan kavimlerin genellikle kaygısızlık, hafiflik, kararsızlık
oyun ve eğlenceye düşkünlük  veya soğuk ve sert iklim bölgelerindekilerin suskunluk,
geleceği düşünme kaygıları  gibi ahlak  ve karakterleri ile oralardaki iklim
şartlarının yakından ilişkisi vardır.Günay (1986:86)





ASABİYET 

SEBEB

-Egemenlik İlkesi

NESEB

-Kan Birliği

-Irk Birliği





İbni Haldun’un Yöntemi

Ibn halduntoplumdaki olaylari incelerken kendine gore bilimsel anlayisini ortaya 
koyar.Sosyal olaylar uzerine dusunme insanlik tarihi kadar eskidir.Sosyal olay ve 
olgularin incelenmesi ,onlarin sosyal ve siyasi arka planinin sistematik analizi ibn Haldun 
ile baslamistir.Ibn haldun tarihin surekliligi ,insan topluluklarinin dinamik ve hareketlilik 
ozelliklerini gozledigi icin kendinden onceki tarihcileri izlememis ve tarihi ve sosyal 
olaylari bagimsiz olarak degil butunlukleri icinde ele almistir.

İLİMLER SINIFLANDIRMASI

AKLI BİLİMLER

İbn Haldun,mukaddimede akli bilimlere fazlasiyla yer vermistir.o akli bilimlerin 
gelisimini,sosyal,kulturel ve ekonomik faktorlere baglar.Ayrica islamin ortaya cikisindan
onceki Fars ve Rum bolgelerinde ,bilimlerin gelismis olmasini medeniyet,kultur ve devlet 
faktorlerine baglar.Muslumanlarin akli bilimlere nasil gectigini de anlatir. 
Kostas(1988:24-25)

NAKLİ BİLİMLER

Ibn haldun nakli bilimleri  Kuran’a ve sunnet’e dayandirir.Fakat onun,nakli bilimlerin 
ortaya cikis surecini anlatirken yaptigi sosyolojik degerlendirmeler oldukca onemlidir:

Tefsir:Ibn haldun tefsir biliminin dogusunu ele alirken tefsir kitaplarinda ,dini 
hukumlerle ilgisi olmayan haber ve rivayetlerin yer aldigini bunun Islamin disindaki
kisilerin uydurmasi olarak gorulmemesi gerektigini belirtmektedir.

Fikih:Bu bilimi ele alirken ehli sunnet mezheplerini karsilastiran Ibn Haldun ,Maliki 
mezhebinin hakim oldugu Kuzey afrika ve endulus halkinin iraklilar kadar medeni 
olmadiklarini ve bunlarin ,bedevi kulturun etkisiyle  Hicaz halkinin mezhebine egilim
gosterdiklerini vurgular.Boylece o mezheplerin dogusunun ,insanlarin yasadiklari bolge
ve hayat sartlari ile iliskisi üzerinde durmaktadir. Kostas(1988:26-28)



İBN-Î MİSKEVEYH     

(940-1030)   



Cevizci’ye göre de Doğu’da Meşşai felsefenin son örneklerinden biri, çok yönlü 
filozof kimliğine rağmen, daha ziyade etiğiyle  kendisini  göstermiş  olan  İbni
Miskeveyh’tir.  Felsefesini  büyük  ölçüde  Yunan  düşüncesine dayandıran  İbni
Miskaveyh felsefede  eklektik  bir  yaklaşım  benimsemişti.  Yunan  felsefesini  her  
ne kadar İslami problemlere uygulamış olsa da  felsefeyi belli ölçüler  içinde de 
olsa dönüşüme uğratmak için  dini  pek  fazla  kullanmadı. Bundan  dolayı, Fârâbî
Okulu’na mensup  İslami  bir  hümanist  olarak nitelenen  İbni Miskeveyh’in,  İslam 
düşüncesinde  İslam’ı bütün  insanlığa ortak olan rasyonel pratikler sistemine 
uydurmaya yönelik bir eğilimi temsil ettiği kabul edilir. Cevizci (2009;251)

İbn Miskeveyh künyesi Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. Ya‘kub b. Miskeveyh el-
Hâzin olan Ahlâk âlimi, filozof ve tarihçidir.İbn Miskeveyh’in ilmî ve fikrî şahsiyetinin 
gelişmesinde devlet adamlarından gördüğü teşviklerin ve devrinin âlimleriyle 
münasebetinin önemli rolü olmuştur. Büveyhîler devrinin ünlü düşünürlerinden olan İbn
Miskeveyh’in hayatına dair bilgiler sınırlıdır; özellikle çocukluk ve yaşlılık dönemine 
ait hemen hiçbir bilgi yoktur. Onun hakkında anlatılanlar kısmen kendi eseri 
Tecâribü’l-ümem’e, kısmen de çağdaşları Ebû Süleyman es-Sicistânî, Ebû Hayyân et-
Tevhîdî ve Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin eserlerine dayanmaktadır.



Din sosyolojisi bakımından İslam dünyasında dikkati çeken isimlerden biri de 

İbn Miskeveyh’dir.

Miskeveyh devrinde iki ana ahlak sistemi mevcuttur. Biri Farabi’den oluşan 

akılcı, felsefi ahlak; öteki de mutasavvıfların ahlakı.

Miskeveyh, felsefe ve dini birbirinden ayırmaktadır. Ona göre felsefe akla 

dayanır; din ise emir ve yasaklara boyun eğmektir ve tartışma kabul etmez. 

İbn Miskeveyh asıl ilgi alanı olan felsefenin dışında uzunca bir süre kimya ile 

de ilgilendi, çeşitli araştırmalar yaptı. Kimya alanında yaptığı çalışmalardan 

hiçbiri bugüne ulaşmamıştır. İbn Miskeveyh felsefe ve kimya dışında tıp, 

edebiyat, tarih, ahlak ve metafizik ile de ilgilenip, bu konularda birçok eser 

kaleme aldı. Özellikle ahlak sistemi ile dikkat çeken İbn Miskeveyh ahlak 

konusunda çok önemli bir yere sahip olmuştur. Eserlerinde Farâbi metodunu 

izlese de, genel olarak Farâbi’nin aksine pratiğe nazariyeden önce yer verip, 

pragmatizme yaklaştı. Kendisinden önceki Meşşai ekolü filozofları gibi Eflatun 

ile Aristo’nun fikirleriyle İslam dinini uzlaştırmaya çalıştı.



Hayatının son dönemini ilme ve eserlerinin telifine adadığı söylenen İbn Miskeveyh
gerek ilmî kişiliği gerekse eserleriyle haklı bir şöhrete kavuşmuş, bu sebeple
kendisine “el-muallimü’s-sâlis” unvanı verilmiştir.

Bayraktar’a göre tarihten felsefeye, matematikten tıbba kadar ilimlerin her
çeşidinde eser vermekle birlikte İbn Miskeveyh daha çok tarihçi, filozof, özellikle
ahlâk düşünürü olarak dikkat çeker. Felsefede Fârâbî veya İbn Sînâ ile boy
ölçüşecek seviyede olmasa da dikkate değer eserler ortaya koymuştur. Ahlâk
alanında yaptığı çalışmalar birçok bakımdan ilk olma özelliğine sahiptir.
Bayraktar(1999;201)

İbn Miskeveyh aynı zamanda ünlü bir tarihçidir. Onun tarihçilik anlayışı Tecâribü’l-
ümem’in muhtevasında görülebilir.Ona göre tarih bir nakil değil yorumdur. Akılcılık,
tenkitçilik ve faydacılık prensiplerine bağlı kalınarak yapılan bir tarihçilikte amaç
geçmiş olayları doğru tesbit etmek, bunları sebepleriyle açıklamak, nihayet bu
olaylara dayanıp gelecek için var sayımlar üretmektir. İbn Miskeveyh’e göre
tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüfe yer yoktur. Tarih milletlerin sebepler
zincirine dayanan belgesidir. Bu nedenle yorumlanırken devrin ahlâk, iktisat ve
toplum psikolojisiyle ilişkileri kurulmalıdır. Tarihî olaylar birbirinin benzeri olarak
tekerrür eder; benzer sebepler benzer sonuçlar doğurur.



• -İbn-i Miskeveyh’in felsefe anlayışına baktığımızda;

Yunanlı filozofların Tanrının varlığı ve birliği konusunda kesinlikle hemfikir
olduklarını öne süren İbni Miskeveyh, dinle felsefeyi uzlaştırma probleminden
sakınmaya çalışmıştı. Tanrı’nın varlığının yanı sıra birliğini de ispata yönelen İbn
Miskeveyh, Kindî ve Fârâbî’yi hatırlatır tarzda ilk sebep olarak Tanrı’nın mürekkeb
bir varlık olamayacağını, O’nu birden çok kabul etmenin her birinin varlığını
mürekkeb, yani ötekiyle farklı kabul etmek anlamına geleceğini, dolayısıyla her
birini diğerinden ayıran bir “fasl”ın bulunması icap ettiğini belirterek sonuçta terkibi
oluşturan bir müessir varlığı (Tanrı) kabul etmek gerekeceğini ileri sürer.

İbn Miskeveyh, Tanrı-âlem münasebetleriyle ilgili olarak İslâm dünyasında
Fârâbî’nin bir metafizik kozmoloji şeklinde sistemleştirdiği feyiz (sudûr) nazariyesini
takip etmiştir. Dolayısıyla onun kozmik akıllar, nefisler ve felekler hakkındaki
görüşleriyle feleklerin hareketine dair açıklamaları Fârâbî’nin görüşlerinden farklı
değildir. Ancak İbn Miskeveyh, bu feyiz nazariyesini yoktan yaratma öğretisiyle de
uzlaştırmak istemiştir. Buna göre cismin madde ve sûretten terkip edilişi bir hareket,
bir oluş tarzıdır ve bir muharriki gerektirir. Madde ve sûret kozmik varlık alanında
tek başına mevcut bulunmadığına, aksine terkiple varlık kazandığına göre bu
muharrik aynı zamanda bir varlık verendir ve her iki cevheri de yoktan var edip
birleştirmektedir.



• -İbn-i Miskeveyh’in Psikoloji alanında görüşlerine bakarsak;

İbni Miskeveyh’in ruh  anlayışı, Platon  ve Aristoteles  tarafından geliştirilmiş 

olan  tinselci görüşe, ruhun  kendinden-kaim  bir  varoluşa  sahip  olduğu  

görüşüne  dayanır.  O,  gerçekten  de  ruhun  gerçek varoluşunu,  insanda  aynı  

anda  farklı,  hatta  karşıt  formlar  alan  bir  şey  ya  da  kendilik  

bulunduğunu söyleyerek  öne  sürer. Doğallıkla  kendinden  kaim  bir  kendilik  

olarak  ruhun  ölümsüzlüğüne  de  inanan  İbni Miskeveyh, bireysel  ruh  ile  ilahi  

ruh  arasında  kurduğu  analojiden  yararlanarak,  nasıl  ki  Tanrının  varoluşunu 

kanıtlarken hareket deliline başvurduysa, ruhun ölümsüzlüğünü kanıtlarken de 

büyük ölçüde Platon’un Yasalar’ı ve  Timaeos’undan yola  çıkarak,  özünün  

hareket  ve  hareketin  de  ruh  için  hayat  olması nedeniyle, ruhun ölümsüzlük 

kazandığını ileri sürmüştür. Cevizci(2009;205)



• İbn-i Miskeveyh’in ahlak ve etik anlayışına baktığımızda;

İbn Miskeveyh’e göre karakter formasyonu (tehzîbü’l-ahlâk) ahlâk ilminin asıl 

amacını teşkil eder. Karakter, ruhu kendi fiillerini düşünüp taşınmadan davranışa 

sevkeden psikolojik yapıdır. İbn Miskeveyh doğrudan tabii mizaçtan 

kaynaklanmayan her türlü ahlâkın eğitim ve alışkanlıkla değiştirilebileceği 

fikrinden yana olduğunu özellikle vurgulamıştır. Tahlilin sonunda tabii ahlâk 

kavramını reddederek her türlü ahlâkın er veya geç değiştirilebileceğine dair 

Aristocu görüşte karar kılmışt. Ahlâkî eğitimle kazanılan psikolojik yapının 

niteliği esasen ahlâkî fazilet kavramıyla ilgilidir. İbn Miskeveyh, bazan Aristo’yu 

takip ederek fazileti ikisi de rezilet olan iki aşırılığın ortası, bazan da fa-zileti

reziletin karşıtı sayar. Sonuçta akıl gücünün fazileti hikmet, öfke gücünün fazileti 

şecaat, şehvet gücünün fazileti ise iffettir. Bütün bu güçlerin dengeli ve uyumlu 

işleyişi ise adalet faziletini ortaya çıkarır. Ruhî güçlerin dengeli ve uyumlu işleyişi 

gerçek bir fazilet ölçüsü olan itidal ilkesine göredir. İtidalden fazilet, ifrat ve 

tefritten de reziletler doğar.



• İbn Miskeveyh sosyal hayattan uzak, uzlete dayalı bir çileci ahlâk anlayışını 
kesinlikle reddeder. Zira insan içtimaî ve siyasî bir varlıktır. Sosyal hayattan 
ayrılmak insanın tabiatına aykırıdır. Ayrıca temel faziletler, ancak insanın bir 
toplum içinde yaşamasıyla ortaya çıkacak olan değerlerdir. İslâm dininin hac, 
cuma namazı ve cemaatle namaz gibi yükümlülükler getirmesi de bunu gösterir. 
Çünkü dinin amacı, “insan” kelimesinin kökünde bulunan “ünsiyet”i toplu ibadet 
şekilleri vasıtasıyla cemiyet içinde yerleştirmektir.Miskeveyh, çvr.Şener(2013; 22-
23, 38, 153-154)

• İbni Miskeveyh insanın  amacının  bir  bütün  olarak  kendini  gerçekleştirme,  
yetkinleşme çabasıyla belirlenen  gerçek bir mutluluk,  esas  itibariyle  ebedi  bir  
saadet olduğunu öne  sürer. Bunun yolu  da  yetkinleşmeyi  ifade  eden  erdemli  
bir  yaşayıştan  hem  teorik  hem  de  pratik  anlamda mükemmelleşmekten, 
birtakım erdemleri hayata geçirmekten geçer.

• İbn Miskeveyh, cemiyyet meselesine, dolayısiyle insanların birbirleriyle sevişip 
yardımlaşma zorunluğunda olduklarına önemle işaret etmiştir.

• Pek açıktır ki insanlar, daima birbirine muhtaçtırlar.Çünkü, insanlarda birbirlerine 
yardım

etmek ihtiyacı zorunludur. İnsani hayatın bir çok noksanları vardır ki onların 
sağlanması ve tamamlanması ferd halinde mümkün değildir. İnsanların bu ihtiyac ı 
onları , bir araya gelmeğe, birbirleriyle sevişip ve anlaşıp uyuşmağa zorlar; onlar 
tek bir şahs halinde toplar ve hepsini faydalı bir maksat üzerine görevlendirir. 
Zaten, insan, tab'an da bir cemiyyet mahlükudur. Sunar C.(1980; 141)



• Belli başlı eserlere bakarsak;

-Tecâribü’l-ümem ve te’âkibü’l-himem: Tûfandan Adudüddevle’nin vefat yılı olan 

372 (983) tarihine kadar vuku bulmuş olayları içine alan bir tarih kitabıdır. 

Büveyhîler’in tarihiyle ilgili son kısmı, İbn Miskeveyh’in şahsî müşahedelerine ve 

dolayısıyla birinci elden verilere dayandığı için eser bu hânedanın tarihi için en 

değerli kaynaklardan biri kabul edilir. 

-Tehzîbü’l-ahlâk ve tathîrü’l-a’râk (Kitâbü’t-Tahâre ve tahâretü’n-nefs)

-el-Fevzü’l-asġar:  İbn Miskeveyh’in günümüze ulaşan metafizik ve teolojiyle ilgili 

en sistematik eseri olup “el-emîrü’l-muzaffer” şeklinde nitelendirilen bir devlet 

adamının isteği üzerine yazılmıştır.

-Risâle fî mâhiyyeti’l-’adl: Adalet kavramının felsefî açıklamasını konu alan bu 

küçük eser, Ali b. Muhammed es-Sûfî’nin filozofa sorduğu soruya cevap olarak 

yazılmıştır.

-Vasıyye: Filozofun hayatı boyunca bağlı kalmaya söz verdiği ahlâkî kuralları 

ihtiva etmekte olup Yâkut el-Hamevî tarafından nakledilmiştir.



İbn Miskeveyh, El-Tahâret, Tahzİb el-Ahlak, El-Fevz el-Aşgar isimli 

eserlerinde evrim fikrini belirli bir çerçeve içinde açıklar.Eser Allah’ın varlığı ve 

ispatı, nefis ve halleri, nübüvvet olmak üzere üç meseleyi ele almaktadır. 



• İslam dini, getirdiği yeni prensipler ve dinamik ruh itibariyle her 

alanda önemli devrimler, değişmeler ve gelişmeler ortaya 

çıkartacak bir potansiyele sahiptir. Olaylara sosyolojik açıdan 

bakıldığında  Arabistan’ın İslamiyet’ten önceki toplumsal, 

kültürel ve siyasal yapısı ve İslam dininin beraberinde getirdiği 

hızlı değişim göz önüne alındığında, toplumsal bünyenin 

böylesine hızlı gelişen yeni oluşum ve değişimlere uyumu 

çerçevesinde sorunların ve gelişmelerin ortaya çıkması doğaldır. 

Ve bu kaos ortamında da Sosyoloji adına ilk nüvelerin oluştuğu 

rahatlıkla söylenebilir. Biz de bu Sosyolojinin İslam 

medeniyetlerindeki ilk nüvelerinin, gelişimini İslam sosyologları 

doğrultusunda ele aldık.
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• https://youtu.be/TvK_Rcuc6xE (İbn-i Sina)

•

https://youtu.be/2dEpsze3n8Y
https://youtu.be/2dEpsze3n8Y
https://youtu.be/xGNsOKVKTo0
https://youtu.be/4J2pn7zQi3g
https://youtu.be/9ippn3tRBGk
https://youtu.be/Ej2o2yqPlfM
https://youtu.be/WoCJXVr4Arc
https://youtu.be/TvK_Rcuc6xE
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