
caktır. Talebesi Ali Sami en-Neşşar onun 
bu görüşlerini geliştirdiyse de gerçek 
İslam felsefesinin sadece kelam ve fıkıh 
usulünden ibaret olduğunu iddia etmek
le hocasından ayrılarak koyu bir Selefçi 
tavır benimsedi. N eş, e tü '1- fikri' I- felse
fi fi'l-İsldm ve Menahicü'l-baJ.ış 'inde 
müfekkiri'l-İslam adlı eserlerinde Ali 
Sami, İslam toplumunun sahip olduğu 
zengin düşünce ve bilim mirasıyla ken
disine yeterli olduğunu, bu sebeple ne 
geçmişte ne de gelecekte Yunan kaynak
lı felsefeye ihtiyacı bulunmadığını sa
vunmaktadır. Daha mutedil sayılan Mus
tafa Abdürrazık'ın görüşleri, bugün özel
likle Arap alemindeki felsefe araştırma
larında bir ekol şeklinde devam etmek
tedir. 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 
hukuk reformu tartışmalarında, metot 
olarak fıkıh usulünü öneren ve bu ko
nudaki görüşlerini temeliendiren Said 
Halim Paşa'yı, yayımladığı Hikmet mec
muasında Batı felsefesine ciddi eleşti

riler yöneiten Filibeli Ahmed Hilmi'yi ve 
Yeni İlm-i Kelam adlı eseriyle İzmirli 
İsmail Hakkı'yı da bu kategoride müta
laa etmek mümkündür. 

İkinci grup ise Batı'da ortaya çıkan po
zitivizm, materyalizm, liberalizm, sosya
lizm, marksizm ve egzistansiyalizm gibi 
her çeşit düşünce hareketine açık olan, 
onları benimseyen, kendi toplumuna ta
şıyan ve sözcülüğünü yapan bir kısım 
entellektüellerden oluşmaktadır. Kendi 
milletlerinin tarihi misyonunu, manevi, 
ahlaki ve sosyal yapısını yeterince dik
kate almadan, toplumsal ve kültürel bir 
krize yol açacağı endişesini taşımadan, 
adeta, "Bir fikir Batı kaynaklıysa iyidir" 
ön yargısıyla hareket eden bu kesimin, 
toplumlarını çağdaş dünyadaki fikir ha
reketlerinden haberdar etmenin ötesin
de şimdiye kadar özgün denebilecek bir 
düşünce geliştirdikleri söylenemez. Ba
zan da katı bir ideolojik sapiantı şeklin
de sergilenen bu tavır, toplumun yeni 
fikir ve gelişmelere açılmasına engel ol
duğu için büyük sakıncalar taşımakta
dır. Bugün İslam toplumunun açmazını 
bir dereceye kadar bu noktada görmek 
gerekir. 

Üçüncü kategoride yer alan seçmeci
lere gelince, bunlar kendi düşünce ve 
kültür değerleriyle felsefi veya moder
nist düşünce akımları arasında tesbit 
ettikleri benzerlik ya da paralellikten yo
la çıkarak yeni bir "sistem kurmayı ya
hut yeni bir yorum getirmeyi amaçlayan-

!ardır. Mesela aynı zamanda bir felsefe 
tarihçisi olan Yusuf Kerem, el- 'AlP ve'J
vücı1d adlı eserinde Aristo ve İslam Meş
şaileri'nden aldığı kavramlarla yeni bir 
bilgi teorisi. et-Tabi'a ve ma ba'de't
tabi'a 'da ise fizik ve metafizik hakkın
daki düşüncelerini temellendirmeye ça
lışır. Muhammed Aziz el-Hababi'nin ye
ni bir kelam ilmi geliştirmek amacıyla 
kaleme aldığı eş-Şa~aniyyetü '1- İsld
miyye'sinde Kant başta olmak üzere 
Yeniçağ filozoflarından motiflere rast
lamak mümkündür. Geleneksel anlayış
la modernist telakkiler karşısında Kur'an 
ve Sünnet'i yeniden yorumlamak gerek
tiği düşüncesiyle yola çıkan ve bu doğ
rultuda kaleme aldığı eserler İslam dün
yasında çeşitli yankılara sebep olan Faz
lurrahman da bu kategoride değerlen
dirilebilir. Bugünü geçmişin ışığında oku
mak gerektiği ilkesinden hareket ede
rek ortaya koyduğu Mine'l- 'alp de ile'ş
şevre adlı hacimli eserinde Hasan Ha
nefi de yer yer eklektisizme başvurmuş
tur. Düşünce tarihiyle olduğu kadar bi
lim ve kültür tarihiyle de yakından ilgile
nen, çalışmalarında İşraki- tasawufi eği
limleri ağır basan Seyyid Hüseyin Nasr'ı 
da bu grupta değerlendirmek müm
kündür. 
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M MAHMUT KAYA 

Literatür. İslam dünyasındaki felsefe, 
çok geniş bir coğrafyayı, zaman zaman 
fikri yönelişleri değişse de bugüne ka
dar kesintisiz devam eden bir geleneği, 
yüzlerce düşünür ve filozofu, müslüman 
olsun olmasın İslam felsefesiyle ilgili 
eserler vermiş değişik milletlerden kişi
lerin katkılarını içine alır. Birçok felsefi 
faaliyette olduğu gibi İslam felsefesinin 
de daha önceki felsefelerden etkilendi
ği, onlardan tercümeler yaparak zen
ginleştiği, öte yandan başta Avrupa dü
şüncesi olmak üzere başka kültürlerde 
ortaya çıkan felsefe ve düşünce ekolle
ri üzerinde derin etkilerde bulunduğu 
dikkate alındığında İslam felsefesiyle il
gili literatürün daha da genişleyeceği 

tabiidir. Buna bağlı olarak Arapça baş-
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ta olmak üzere Türkçe, Farsça, Urduca, 
İbranice, Latince, İngilizce, Fransızca, Al
manca, ispanyolca, İtalyanca, Rusça ve 
bunların dışındaki birçok Batı ve Doğu 
dillerinde islam felsefesine dair zengin 
bir literatür oluşmuştur. 

XIX. yüzyıldan önce İslam dünyasında 
felsefe denilince genellikle mantık, meta
fizik, fizik, ahlak, siyaset, astronomi, ma
tematik. tıp ve kimya gibi bugün önem
li bir kısmı felsefe dışında kalan birçok 
disiplini ihtiva eden bir bilimler bütünü 
akla getirdi. Ayrıca bu dönemde felsefe 
literatürü arasında sayılmayan tarih, coğ
rafya ve edebiyat gibi ilimler çağdaş İs
lam felsefesi incelemelerinin malzeme
lerini teşkil etmektedir. öte yandan fel
sefe literatürünün muhtevası felsefe an
layışlarına göre de değişir. Klasik dö
nemde İslam felsefesi içinde mütalaa 
edilmemesine rağmen kelam, fıkıh usu
lü ve nazari tasavvufun felsefi düşünce 
ürünleri olduğunu ileri süren bazı çağ

daş araştırmacıların bu görüşleri kabul 
edildiği takdirde felsefe literatürü daha 
da genişleyecektir. Bu kadar geniş bir 
literatürü vermenin pratikteki güçlüğü 
dikkate alınarak felsefenin XIX. yüzyıl
dan önce İslam dünyasındaki kaynakla
rının: mantık, metafizik, fizik, ahlak, si
yaset. matematik, astronomi vb. kolla
rının, problemlerinin, kendine has me
todunun ağırlıklı olduğu eserler, felsefi 
sayılan konulara atıfta bulunan felsefe
cilerin dışındaki müelliflerin eserleri, is
lam felsefesinin etkisine dair yapılan 
çalışmalar ve konuyla ilgili çağdaş ince
lemeler göz önüne alınıp İslam dünya
sındaki bu geniş literatür başlıca özel
likleri bakımından tanıtılarak örneklen
dirmelerde bulunulacaktır. 

İslam dininin doğuşundan bugüne ka
dar felsefe de dahil olmak üzere müs
lümanların ilgilendiği bütün ilimlerde, te
mel dini kaynak olan Kur'an-ı Kerim'in 
yanı sıra hadislerin de doğrudan veya 
dotaylı etkileri görülür. Bu sebeple müs
lümanların felsefi ilimiere yönelişleri, 

bu ilimleri ele alışları ve ortaya koyduk
ları ürünlerin önemli bir kısmı bu temel 
kaynakların derin izlerini taşır .. Dolayı

sıyla felsefenin başlıca problemlerinden 
olan Tanrı, varlık, insan, bilgi, nefis, ah
lak ve siyaset gibi konularda felsefeci
lerin ortaya koyduğu görüşleri Kur'an 
ve hadisleri dışarıda tutarak anlamanın 
imkanı yoktur. Genel çerçeveyle ilgili 
olan bu etkilerin dışında, din anlayışı ve 
din-felsefe uzlaştırması hakkındaki gö-
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rüşlerine ilaveten Farabi'nin nübüwet 
nazariyesi ve vahiy anlayışı, İbn Sina 'nın 
Kafirün, Nas, Felak ve İhlas sürelerine 
yazdığı tefsirler, İhvan-ı Safa, İbn Mis
keveyh ve Molla Sadra gibi filozofların 
eserlerinde doğrudan Kur'an ayetlerine 
ve hadisiere yaptıkları atıflar, Kur'an-ı 
Kerim ve hadis kitaplarının felsefenin 
en önemli kaynakları arasında bulundu
ğunu gösterir. 

ı. (VII.) yüzyıldan itibaren görülmeye 
başlanan, diğer dillerden Arapça'ya fel
sefi metinleri aktarma faaliyetinin Ab
basi Halifesi Me'mün döneminde tesis 
edilen Beytülhikme ile kururnlaşması 

üzerine daha önce başka kültürlerde or
taya çıkan Aristo, Eflatun, Porphyrios, 
Proclus, İskender Afrodisi, Galen, Bey
deba gibi filozofların eserleri ve bunlar 
üzerine yapılan şerh, haşiye vb. türler
deki çalışmalar Huneyn b. İshak, İshak 
b. Huneyn, İbnü'I-Mukaffa', Yahya b. 
Bıtrik. Kusta b. Lüka, Bişr b. Matta ve 
Yahya b. Adi gibi sayıları yetmişi bulan 
mütercimler tarafından Arapça'ya çev
rilmiştir. Bu çevirilerden özellikle Aris
to, Eflatun, Plotin gibi önde gelen filo
zoflara nisbet edilen ve bugün elde bu
lunan bazı eserlerin yeni tahkik yöntem
leriyle neşirleri yapılmıştır. öte yandan 
bu filozoflardan başka Themistius, Sto
acılar vb. felsefecilerden yapılan çeviri
ler ve bu çeviriterin giivenilirliği, müslü
manların bu metinleri kimlerin vasıta
sıyla ve nasıl tanıdıkları hususu, çağdaş 
İslam felsefesi araştırmalarının önemli 
tartışma konularından birini teşkil eder 
(İslam dünyasındaki tercüme faaliyetiyle 
ilgili çalışmalar için Index lslamicus'un bir
çok cildinde "Grek İlıninin Araplar'a Ge
çişi" başlığı altında yer alan incelemeler
de gerekli bilgiler bulunmaktadır; ayrıca 

bk. Abdurrahman Bedevi, La Transmis· 

sion de la philosophie grecque au man· 
de arabe, Paris 1968; a.mlf., et·Türaşü'l· 
Yananiyye fi ' 1· !Jaçlarati' 1· islamiyye, Kü
veyt 1980; De Lacy O'leary, İnti~al·i 'uzam-i 

Yanani be 'Alem·i İslam [tre. Ahmed Aram[, 
Tahran 1352 hş.; A E. Afifi, "The lnfluen
ce of Hermetic Literature on Muslim 
Thought", BSOAS, XIII [ 195 ll. s. 840-855; 
Ramazan Şeşen, "İslam Dünyasındaki İlk 
Tercüme Faaliyetlerine Umumi Bir Bakış 
[Başlangıçtan h. IV./ m. X. Asrın Sonlarına 
Kadar]", İTED, Vll/3-4 [19791, s. 3-29). 

Yaklaşık 300 yıl devam eden tercüme 
döneminde sürdürülen bir başka faali
yet, bir yandan ilk İslam filozofu Kindi' 
de görüldüğü gibi felsefenin çeşitli ko-

nularıyla ilgili eserler yazılırken öte yan
dan daha önceki filozofların eserlerine 
ait bibliyografyaların hazırlanmasıdır. 

Bunların yanında, yine önceki filozofla
rın eserleri üzerine hem mütercimler 
hem de felsefeyle ilgilenenler tarafın
dan şerh, haşiye ve telhisler yazılmıştır. 
Geç dönemlerdeki felsefi faaliyetlerin 
dikkat çekici özelliklerinden biri haline 
gelen bu şerh ve haşiye geleneği ter
cümeler devrinde önemle kaydedilmesi 
gereken bir husustur. 

IX-XII. yüzyıllar arasında Kindi, Ebü 
Bekir er-Razi, Farabi, Ebü Süleyman es
Sicistani, Ebü'I-Hasan el-Amiri, İbn Mis
keveyh, İbn Sina, Birüni, İhvan-ı Safa. 
İbnü'I-Heysem, İbn Bacce, İbn Seb'in, İbn 
Rüşd, İbn Tufeyl ve Sühreverdi ei-Mak
tül gibi filozoflar vasıtasıyla felsefe is
lam dünyasında geniş bir şekilde yayıl
mış ve tartışılmıştır. Bu dönemde İslam 
felsefesinin klasik eserleri ortaya çık

mış ve bunlar günümüze kadar devam 
eden bir etkiye sahip olmuştur. 

Filozoflar felsefe anlayışlarının bir ge
reği olarak sisternci bir yaklaşıma sahip 
olduklarından bir meseleyi ele alırken 

onunla ilgili birçok konuya da temas et
mektedirler. Bununla birlikte felsefi eser
leri belli bir konuya ayrılan risale veya 
kitaplar (Kindi'nin risaleleri, Farabi'nin el· 
Medinetü' 1· fazı la, es·Siyasetü' l· medeniy· 

ye ve Kitabü' l·Mille, İbn Miskeveyh'in Teh· 

?ibü'la!Jla~ adlı eserleri gibi); ansiklope
dik olanlar (İbn Sina'nın eş·Şifa' adlı ese
ri ve İl]. van-ı Şafa Risaleleri gibi); felsefe 
terminolojisine dair risaleler (Cabir b. 
Hayyan, Kindi, İbn Sina, Gazzali, Seyfed
din el-Amidi'nin bu konudaki risaleleri gi
bi); bir filozofun kendi felsefesinin ana 
unsurlarına yer verdiği eserler (İbn Si
na'nın en·Necat, el ·İşarat ve't·tenbfhat ve 
'Uyünü'f.l:ıikme'si ile Sühreverdi'nin fiik· 
metü 'l·işra~ ve Heyakilü'n-nar'u gibi); 
daha önceki filozofların eserleri üzerin
de yapılan çalışmalar (Kindi, Farabi ve 
özellikle İbn Rüşd'ün Aristo'nun birçok ese
rine yazdıkları şerhler gibi); belirli bir ilim
de ansiklopedik türde yazılan eserler 
(Ebü Bekir er-Razi'nin el·Jiavr ve İbn Si
na'nın el·Jfanan'u gibi); başka kültür ve 
medeniyetler üzerine yapılan çalışmalar 
(Birüni'nin Kitabü TaJ:ı~i~i ma li'l·Hind'i 
gibi); felsefeye giriş mahiyetindeki eser
ler (Farabi'nin Risale {ima yenbagfen yü· 

~addem ~able te'allümi'l·felsefe'si gibi); 
daha önceki filozofların görüşlerini de
ğerlendiren risaleler (Farabi' nin el-Cem' 
beyne re'yeyi'l·J:ıakfmey~'i gibi); aklı ko-



nu edinen risaleler (Kindi. Farabi. ibn Mis
keveyh, ibn Rüşd ve Ebü 'I-Berekat ei-Bağ

dadi'n in risaleleri); roman üslübuyla fel
sefi konulara yer veren eserler (ibn Si
na ' nın Selaman ve Ebsal, f:iay b. Yaiczan, 
ibn Tufeyl 'in Hay b. Yakzan, ibnü'n-Ne
fis'in er-Risaletü'l ·kamiliyye fi 's -sfreti 'n· 
nebeviyye ve Sühreverdi el-Maktü l 'ün Ri· 

sa /e fi'l ·gurbeti'l-garbiyye'si gibi) ; felse
fi parçalardan meydana gelen eserler 
(Farabi'nin Fuşülü ' l · medenf'si gibi); fel
sefi tefsirler ( İ bn Sina ' n ı n ihlas, Felak ve 
Nas sürelerine. Molla Sadra'n ı n çeş itli sü
relere yazd ıkları tefsirlerle Fahreddin er
Razi'nin Mefatfhu'l-gayb ad l ı eseri gibi) ; 
din- felsefe uzlaştırmasını konu edinen 
eserler (İbn Rüşd 'ün el-Keşf 'an menahi
ci ' l-edille ve Faşlü 'l·makal ad l ı eserleriy
le ibn Meymün'un Delaletü 'Uıa,irfn' i gi
bi); felsefecilere karşı yazılan reddiye
lere cevap mahiyetindeki eserler (ibn 
Rüşd ' ün Teha{ütü Teha{üti 'l·felasife ve 
Nasirüddin-i Tüsi'nin Müsari'u'l-Müsari' 

adlı eseri gibi); ilimierin tasnifini konu 
alan eserler (Farabi'nin İhsa, ü ' l-'ulam, 

Harizmi'nin Me{atfhu 'l· 'u/am ve ibn Si
na' nın Ff Aksami' l· 'ulami ' l- 'akliyye ad
lı eserleri gibi) ; manzum eserler (ibn Si
na 'nın ~aşfdetü ' l· 'ayniyye 's i ve Hadi-i 
Sebzevari' ni n Manzame/ün {i ' 1· f:ıikme ·si) 
şeklinde çeşitli gruplara ayırmak müm
kündür. 

İlk dönem filozoflarında görülen çe
şitli türlerde eser verme geleneği daha 
sonraki dönemlerde de devam etmiş, 

ancak çalışmaların seyri ve kaynak alı

nan eser ve şahıslar değişmiştir. Bazı 

istisnaları bulunmakla birlikte, yaklaşık 
XII . yüzyıldan XIX. yüzyı lın ortalarına ka
dar devam eden bu felsefi gelenekte yu
karıda adları geçen İslam filozoflarının 
eserleri genellikle ana kaynak hüviyeti
ne bürü_nmüş, Hint, Süryani ve Yunan 
felsefesinden çevrilen eseriere ise daha 
az başvurulmuştur. Fahreddin er-Razi'
nin el -Muf:ıaşsal, Şerhu'l - İşô.rat ve't
tenbihô.t ve el-Mebô.}ıjşü'l-meşrikıy

ye adlı eserleri; Nasirüddin-i TQsi'nin 
Tecridü 'l-kelam ve Al]lô.~ -ı Nô.şıri'si; 

Ebheri'nin lsô.gilcf'si; U rm evi' nin Le
tô.'itü 'l-J::ıikme'si; Kutbüddin-i Sirazi'
nin Dürretü 't- tô.c ve Şerh u Hikmeti'l
işrô.k'ı; Molla Fenari'nin lsô.gilci'si; İb
nü'l- Mutahhar el- HillT'nin Keşfü '1- mu
rad adlı Tecridü 'l-kelô.m şerhi ; İbn Kem
müne'nin el-Cedid fi'l-hikme'si; İbn 
Haldün'un Mu~addime'si; Mir Damad'ın 
el-Kabesô.t'ı; Dewani'nin Ünmı1~ecü'l
'ulı1m, lfô.şiye 'alô. Şerhi't- Tecrfd ve 

Al]lô.k-ı Celô.li adlı eserleri; Sadreddin-i 
Sirazi'nin Hô.şiye 'alô. Şerhi't- Tecrid'i; 
Gıyaseddin MansOr eş-Sirazi'nin Muhô.
kemô.t 'ale'l - lfavô.şi't- Tecrid ve Al]
lô.k -ı M ansurf'si ; Molla Sad ra 'nın el
Esfô.rü 'l-erba 'a, el-Mebde, ve 'l-me 'ô.d 
ve el-Meşô.'ir'i; Kınalızade Ali'nin Ah
ldk-ı Alô.f'si; Celalzade Mustafa'nın Me
vô.hibü '1- hallô.k ii merô.tibi'l- ahlô.k ' ı ; 

Bostanzade Yahya'nın Mir'atü'l-ahlak' ı; 

Fuzülf'nin MaUa'u'l -i' tikad ii ma'ri
feti'l-mebde, ve 'l-me'ô.d'ı; Erzurumlu 
İbrahim Hakkı'nın Mô.rifetnô.me'si bu dö
nemde yazılan belli başlı eserlerdendiL 

XII . yüzyıl sonrası felsefe literatürü
nün en önemli özelliklerinden biri, daha 
önceki İslam filozoflarının çeşitli konu
lardaki eserlerine şerh. haşiye, t a'likat 
ve telhis yazma veya başka bir dile ter
cüme şeklindeki yazım yönteminin yay
gın oluşudur. Bu çerçevede, İbn Sina'
nın el-İşarô.t ve 't- tenbihô.t'ına Nasirüd
din-i TQsf. Fahreddin er-Razi ve Kutbüd
din er-Razi tarafından yazılan şerh ve 
haşiyeler; Fahreddin er-Razi'nin İbn Si
na ' nın 'Uyunü 'l-J::ıikme adlı eserine yaz
dığı şerh; Sühreverdf'nin lfikmetü '1- iş
rô.~'ına Muhammed b. Mahmüd eş-Şeh
rezüri, Kutbüddin- i Şirazi ve Neyrizi'nin 
şerhleri ; yine ayn ı filozofun Heyakilü 'n 
nur adlı eserine Dewani ve Gıyaseddin 
Mansür eş-Şirazf'nin yazdığı şerhler ; 

Ebherf'nin Hidô.yetü '1- hikme adl ı ese
rine Kadi Mir Meybüdi ve Sadreddin-i 
Şirazi' nin de içinde bulunduğu birçok 
alim tarafından yazılan şerhler; Ebheri 
ve Molla Fenari'nin lsô.gilci'lerine yazı
lan şerh ler; Ali b. ömer el- Katibi'nin eş
Şemsiyye adlı mantık kitabına Kutbüd
din er-Razi'nin yazdığı Taf:ırirü 'l-kavô.'i
di 'l- mantıkıyye adlı şerh i ; Adudüddin 
el- İci'nin Risale ii '1- al]lô.k adlı eserine 
yazılan şerhler ve Dewani' nin çeşitli 

eserlerine şerh yazan çok sayıda alimin 
eserleriyle Hadi-i Sebzevari'nin kendi 
eseri ManzCımetün fi'l-hikme 'ye yaz
dığı şerh örnek olarak zikredilebilir. 

İslam düşüncesinin doğuşuyla birlik
te gelişmeye başlayan ve bugün felse
fenin dışında incelenen tıp , kimya, ma
tematik, fizik, astronomi vb. ilimlerle il
gili çok geniş bir literatür bulunmakta
dır. Bu konulara dair ilk dönemde eser 
veren Ca bir b. Hayyan. Ebü Bekir er- Ra
zi, İbn Sina ve Birünf gibi filozoflardan 
sonra Çağminf. Nasirüddin-i Tüsf, Zeke
riyya el- Kazvfnf, Şemseddin Semerkan
dT. İbnü ' l-Hawam. Davüd-i Kayseri. Ka
dızade-i Rümf. Cildekf. Hacı Paşa. İbnü'l-
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Haim. Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Bircendf. 
Sinan Paşa, Matrakçı Nasuh. Takıyyüd
din er-Rasıd , Davüd-i AntakL Sahaed
din Amilf. Gelenbevi ve Başhoca İshak 
Efendi gibi yüzlerce alim ve düşünür bu 
sahalarda çalışmalar yaparak büyük bir 
literatürün oluşmasına katkıda bulun
muşlardır (hem ilk dönem içinde hem de 
XII. yüzyıldan sonra yaz ı la n çeşitli ilimiere 
dair eserlerin geniş bir dökümü için bk. 
Ekmeleddin ihsanoğlu, Açıklamall Türk 

Kimya Eserleri Bibliyografyası [Basma· 
lar/ 7 830-1923] ve Modern Kimya Bilimi

nin Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşuna 
Kadar Olan Durumu ve Gelişmesi, istan
bul 1985 ; Ahmed Münzevi. Fihrist-i 1'/üs

l]aha·yı ljattf-yi Farisf, Tahran 1348 hş. , I, 
132-695; Cevat izgi , Osman ll Medresele

rinde Riyiizf ve TabiT ilimierin Eğitimi ]dok
tora tezi. 19941. i Ü Sosyal Bilimler Ensti
tüsü. s. XIX-LXI I. 180-228, 340-452, 495-
562, 574-602, 620-634, 639-642, 647-653 , 
674-676. 680-688, 709-736; i h san Fazlı oğ

lu, İbn el-Havvam (ö. 724 / 1324) ve Eseri 
el-Feva,id el-Baha'iyye {i el-Kava'id el· 

Hisabiyye, Tenkidli Metin ve Tarihi De· 

ğerlendirme ]yüksek li sans tezi, 19931. i ü 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. 38-52, 85-96; 
Ebü'I - I<asım Kurbani. Zindeginame-i Ri· 

yairdanan-ı Devre-i İslam[, ez Sede-i Sev· 

vom ta Sede-i Yazdehom-i Hicrf, Tahran 
I 365 hş.; Ramazan Şeşen - Cemi! Akpı
nar - Cevat İ zgi, Türkiye Kütüphaneleri 

islamı Tıp Yazmaları Kata/oğu, istanbul 
ı 984 ; Aykut Kazancıgi l - Vural Solak. Türk 

Bilim Tarihi Bibliyogra{yası (1850- 1 981), 

istanbul 198 ı ; Aykut Kaza ncıgil. "Osman
lılarda Bilim ve Teknoloji", Osmanll An· 

siklopedisi, istanbul 1993. VII. 7-23 ı; a m if.. 
Türkiye 'de Bilim ve Teknoloji (1789- 1922), 

istanbul 1995 ; David A. King, Fihrisü ' l· 

mal]tatati ' l- 'ilmiyyeti 'l-mah{üza bi·Dari'l

kütübi 'l·Mısriyye, l-ll , Kahire 1981-1986; 
Kadri Hafız Tokan. Türaşü ' l · 'Arabi'l· 'ilmi 

fi'r-riyaziyyat ve ' l-felek, Beyrut, ts., ]Da
rü'ş-şürük l; a.mlf. . el· 'Ulüm 'inde'/- 'Arab, 

Kah i re 1 960) 

Bu kaynakların dışında felsefi konu
lara yer veren kelam. tasawuf. edebi
yat ve fıkıh usulü sahalarında yazılmış 
eserlerde de felsefeyle ilgili malzeme 
bulunabilmektedir. Cüveyni ve Gazzali 
gibi alimierin eserlerinde felsefi konu
lara temas edilerek bunlar bazan be
nimsenmekte, yer yer de reddedilmek
tedir. İmamü ' l-Haremeyn el-Cüveyni'
nin el-Kafiye fi'l - cedel'i ile Gazzali'nin 
Mi 'yô.rü '1- 'ilm ve Mihakkü 'n- nazar 
adlı mantığa dair müstakil eserleri fe!-
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sefe literatürO arasında sayılmalıdır. Da
ha sonra Fahreddin er-Razi. Nasirüddin-i 
TO si, U rm evi ve Eb h eri gibi filozof- ke
lamcılar ise hem felsefe hem de kelam 
eserleri yazmışlar, çok defa bunları bir 
arada ele alıp işlemişlerdir. Sonraki dö
nemlerin temel kelam metinlerinden 
olan Nasirüddin-i TOsT'nin Tecrfdü 'l 
'akii ,i d 'i, İbnü ' l - Mutahhar ei -HiiiT'nin 
ŞerJ:ıu Tecridi 'l- k el am ·ı . Ka di BeyzavT'
nin Tavali'u'l- envar'ı. Mahmud b. Ab
durrahman ei-İsfahanT'nin Şerhu Tec
ridi'l-kelam 'ı. Sa'deddin et-TeftazanT'
nin ŞerJ:ıu 'l-Ma~iişıd ve Teh?ibü 'l -man
t*'ı. Seyyid Şerif ei-CürcanT' nin ŞerJ:ıu 'l 

Mevakıf'ı . Ali Kuşçu 'nun ŞerJ:ıu Tecri
di 'l-keJam ' ı (eş·Şer(ıu ' l ·Cedfd 'a le't· Tec· 
rfd), DewanT'nin Şerhu 'l- 'A~ii,idi 'l
'A dudiyye, ljô.şiye 'aJQ ŞerJ:ıi 'l- cedid 
li 't - Tecrid ve er-RisaJetü 'l - ~adime fi 
işbrl ti'l- va ci b 'i, GelenbevT'nin ljaşiye 

' ala Şerhi'l- 'A~ii,idi 'l- 'A dudiyye'si . 
Abdürrezzak ei-LahicT'nin Gevher- i M u
rad ' ı gibi temel kelam metinleri ve bun
lar üzerine SiyalkOtT. MercanT. Karaba
ği gibi alimierin yazdıkları haşiyeler XII. 
yüzyıl sonrası felsefi düşüncenin geliş

me seyrinin takip edilebileceği kaynak
lardır. Felsefi konulara yer veren Hüse
yin ei-Mersafi'nin el- Vesiletü 'l- edebiy
ye 'si (nşr. Abdülaziz ed-Desükl, Kah ire 
1982. I, 47-59) ve SüyütT' nin el-Müzhir 
fi ' uiumi'l-luga ve en va ' iha ' sı ( nşr. 
Muhammed Ahmed Cadülmevla Beg - Mu
hammed Ebül faz l İ brah im - Ali Muham
med ei-Becavi, Kahire, ts. [Daru İ hyai' l -kü
tübi' l -Arabiyyel. I, 36-38; II , 352) gibi ede
biyat eserlerinde de felsefe ve felsefe
cilerle ilgili konulara temas edilmekte
dir. imamü'l- Haremeyn ei-CüveynT' nin 
el -Burhan fi uşa.Ii'l - fıkh (n şr. Abdü la
zim ed-Dib, 1- 11 , Devha 1399). Fahreddin 
er-RazT'nin el-MaJ:ışul f i 'ilmi uşa.Ii'l
fıkh ( n şr. Taha Cabir Feyyad ei-Aivani, Ri
yad 1979 - 1980, I/ 1, s. 329; 11 / 1, s. 325) 
adlı kitaplarında olduğu gibi fıkıh usulü 
sahasında yazılmış eserlerde de konuy
la ilgili atıflar bulunmakta ve bazı prob
lemler tartışı lmaktadır. 

Birçok tasawuf metninde hem felsefi 
konulara yer verilmekte. hem de doğ
rudan doğruya filozoflara ve görüşleri 

ne atıfta bulunulmaktadır. Bu konuda, 
filozofların aşk ve sevgiye dair düşün
celerine yer veren Ebü'I-Hasan ed -Dey
lemT'nin Kitabü 'A tti'l- elifi'l- me, lUt 
'ale'l-lô.mi'l-ma'tuf · adlı eseri ( n şr. J. 
C. V adet. Kahire 1962, s. 40- 41 , 77-79) gi
bi birçok metin bulunmakla birlikte. İb
nü' l-Ara bT' nin sistemleştirdiğ i varlığın 
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birliği ekolünün ortaya koyduğu litera
tür özellikle dikkat çekicidir. İbnü'I-Ara
bT'nin öteki eserleriyle kıyaslandığında 

el-Füta.hdtü 'l-Mekkiyye adlı kitabı bu 
konuda oldukça bol malzeme içerir (N i
hat Keklik, ibn 'ül -Arabi'nin Eserleri ve Kay· 

naklart için Misdak Olarak el ·Futuhat el· 
f'v!ekkiyye, 1-11 . istanbul 1974 -1980) . An
cak onun Fuşusü 'l-hikem adlı eseri üze
rine Abdürrezzak ei-Kaşani. DavOd-i 
Kayseri. Taceddin Hüseyin Harizmi ve 
Ahmed Avni Konuk'un yazdığı şerhler
de de felsefi konulara yer verilmekte
dir. İbnü ' I-Arabi ekolünün ilk sistemleş
tiricisi olan Sadreddin Ko nevi' nin eser
lerinde. İbnü ' I-Arabi ekolüne mensup 
olan Sarı Abdullah Efendi gibi düşünür
lerin Mevlana 'nın Meşnevi'sine yazdık
ları şerhlerde de felsefi konulardan bah
sedilmektedir. Vahdet-i vücOd ekolü çer
çevesinde cereyan eden varlık felsefe
siyle ilgili tartışmalar da felsefi müna
kaşalar sayılabilir. Bu ekolün görüşle

rini şiddetle reddeden İbn Teymiyye ve 
ŞeyhOlislam Mustafa Sabri gibi düşü
nürlerin ortaya koydukları fikirler de 
aynı mahiyetteki örneklerden kabul edi
lebilir. 

Felsefi ilimiere dair en önemli kaynak
lardan biri de ilimleri tasnif ederek hem 
bu ilimler hem de o sahadaki en meş
hur kişiler hakkında bilgi veren çalışma
lardır. Farabi'nin İhsa ,ü 'l- 'uiUm ve Ha
rizmT'nin Mefô.tiJ:ı~··l- 'ulUm adlı eser
leriyle, İslam dininin çeşitli alanlardaki 
üstünlüğünü ispat etmek üzere kaleme 
alınan , ilimleri "milli" ve "dini" şeklinde 
ikiye ayırarak her iki gruba giren ilimler 
hakkında bilgi veren Ebü' l- Hasan ei
AmirT'nin Kitabü 'l-İ'Jam bi-mena~ı
bi'l-İsiam ( n şr. Ahmed Abdülhamid ei
Gurab, Riyad ı 408 / 1988) adlı eseri bu 
alanda yazılan ilk örneklerdendir. Bu 
düşünürlerle çağdaş olan İbnü ' n-Nedim , 
çeşitli ilimler hakkında bilgi verdiği Fih
ristü 'l- 'ulUm adlı temel başvuru kay
nağının yedinci bölümünü felsefeye tah
sis etmekle birlikte onuncu ve son bö
lümünü de İslam öncesi filozoflar ile Ca
bir b. Hayyan ve EbO Bekir er-Razi gibi 
kimyacı filozoflara ve onların eserleri
ne ayı rmıştır. Daha sonraki asırlarda bu 
sahada yazılan Fahreddin er-Razi' nin 
Cami'u 'l - ' uium'u, İbnÜ ' I-EkfanT'nin Ki 
tabü '1-İrşadi'l- ~iişıd ila esne'l- ma~ii 
şıd'ı (nşr. ). ). Witkam, Leiden 1989), Fe
narizade Muhyiddin Mehmed Şah'ın Ün
mU.?ecü'l - ' ulUm'u gibi eserler ilimleri 
tasnif etme geleneğinin devam ettiğini 
göstermektedir. Altıncı bölümünde di-

ğer ilimierin yanı sıra tıp , ilahiyat, hen
dese, hey'et, mantık, tabfiyyat gibi ilim
lerden bahsederek bunlar hakkında bil
gi veren İbn Haldün'un Mu~addime 'si 
de ( n şr. Ali Abdülvahid Va fı, lll, Kahi re. ts . 
[Daru Nehdat i M ısrl l bu çerçevede de
ğerlendirilebilir. XVII. yüzyılda kaleme 
alınan Taşköprizade Ahmed Efendi'nin 
Miftahu 's -sa'ade ve mişbrlJ:ıu's-siya
de f i m eviu 'a ti 'l- 'ulUm 'u ( nşr. Kami l 
Kamil Bekri - Abdülvehhab Ebünnür. I
II . Kah i re ı 968) ve bu eserin Taşköpriza
de Kemaleddin Mehmed Efendi tara
fından yapılan Türkçe çevirisi Mevzua
tü '1- ulUm ile Molla Lutfi'nin M evi u 'a 
tü '1- 'uium 'u ve Saçaklızade Mehmed 'in 
Tertibü 'l- 'uJa.m 'u ( nşr. Muhammed is
mail es-Seyyid Ahmed, Beyrut 1988) Os
manlı döneminde yazılan bu türdeki 
başlıca eserlerdir. ilim tasnifi geleneği
ne çok yakın olan ve bibliyografik ka
rakter taşıyan Katib Çelebi 'nin Keş{ü 'z · 

?unun 'u (nşr. Şerefeddin Ya ltkaya, 1-11 , is
tanbul 1943) ve bu esere Riyazizade'nin 
yazdığı Es ma , ü '1-kütübi'l- m ütemmim 
li-Keşfi'? - ?unun (nşr. Muhammed Al
tuncu, Kah ire 1975 ) adlı zeylin yanında 
XX yüzyılda Bağdatil İsmail Paşa ' nın ka
leme aldığı iiaf:ıu 'l - meknun fi'?-?eyl 
'ala Keşfi'?-zunun adlı eki (n şr. Şere
feddin Ya ltkaya - Kil isli Rifat Bilge, 1-11 , 
istanbul 1972) ve Aga Büzürg-i Tahra
nT'nin e?-?.eri' a ila teşanifi'ş - Şi'a 'sı 
(I -XXVI, Beyrut 1983) gibi eserler de bu 
çerçevede mütalaa edilebilir. 

İlk dönemden itibaren, felsefede kul
Ianılan terimierin anlamlarını tesbit edip 
açıklama gayesiyle bazı eserler kaleme 
alınmaya başlanmıştır. Cabir b. Hayyan, 
HarizmT. Kin dT. Farabi ve İbn Sina ' nın fel
sefi terimleri konu edinen risaleleri bu 
türün ilk örneklerinden sayılır. Daha son
raki yüzyıllarda Seyfeddin ei -AmidT'nin 
el-Mübin ii şerJ:ıi me 'ani'l-elfii?i'l- hü
kema, ve 'l-mütekellimin (nşr. Hasan 
Mahmud eş-Şa fii . Kah i re 1983); Seyyid 
Şerif ei-CürcanT'nin et-Ta'rifat (nş r. Ab
durrahman Umeyre, Beyrut 1 987); Teha
nevT'nin Keşşafü ıştılahdti 'l - tünun ( n şr. 

Abdülbedi' Lutfı. 1-11, Kahi re 1963); Ab
dünnebi NigerT'nin Düsta.rü 'l- 'uiema, 
diye de bilinen Camtu 'l - 'ulUm fi ıştı 
Jahô.ti 'l-fünun (nşr. Kutbüddin Ali el-Hay
darabadi , 1-IV. Beyrut 1975) ; Sıddik Ha
san Han ' ın Ebcedü 'l- 'uium (1- 111. Dımaşk 
1978) adlı eserleri ve Salih Zeki 'nin ilk 
cildi yayımlanan (1, istanbul 1315). dokuz 
cildi ise müsvedde halinde kalan Ka
mus -ı Riyaziyyat adlı çalışması bu ko
nudaki belli başlı eserlerdendir (teri m-



lerle ilgili ola rak ayrı ca bk. L. Massignon. 
Mul]acj.arat {f ttlrfl]i' 1-ıstıltlhati · 1· fe/sefiy· 
yeti ' l- 'Arabiyye, nşr. Zeyneb Mahmud ei
Hudayri. Kah i re 1983: Şe ffk Cebri , "Mus
talahatü İbn Ijaldün", MMiADm, XXVI/ 
3 119511. s. 370-376: Ahmet Subhi Furat, 
"Arap Edebiyatında İlk Ansiklopedik 
Eserler", iTED, Vll / 1-2 11978 1. s. 299-308: 
a.mlf .. "İslam Edebiyatında Ansiklope
dik Eserler lh IV. -IX . 1 m. X.-XV. as ırla r l", 

a.g.e., Vll / 3-4 119791. s. 211-232; Ahmed 
Abdülhalim Atıyye, "el-Üsüsü'l-felsefiy
ye li- taşıllfi' l- 'u! üm 'inde '! - 'Ar ab", Me· 
cel/etü ' l·Mektebat ue'/-ma'lümati'/- 'Ara· 
biyye,V/ IILondon 1985 l. s.47-75:V/ 2. 
s. 33-77; VI/ 1 119861. s. 73-94) Ayrıca ta
sawuf terimlerini içine alan Abctürrez
zak el- Kaşanf'nin Iştılahôtü 'ş- sufiyye 
(nşr. Muhammed Kemal ibrahim Ca'fer. 
Kahire 198 1) adlı eseri gibi sözlüklerde 
de felsefi terimiere yer verilmektedir. 
Bunların yanında botanik, zooloji, tıp vb. 
ilimlerle ilgili olarak çeşitli sözlükler ha
zırlanmıştır (mesela bk. Adnan Adıva r , Os· 
man/ı Türklerinde ilim lnşr. Aykut Kazan
c ı gil- Sevim Tekel i!. istanbul 1982, s. 117, 
128, 188) 

islam felsefesi literatürünün en önem
li kaynaklarından biri de biyografi lite
ratürü içinde filozofların hayatları. eser
leri ve görüşleri hakkında bilgi veren ki
taplardır. Bu gruba giren eserleri ta
mamen felsefecilere ve ilim adamlarına 
ait olanlar ve genel hal tercümesi ma
hiyetindeki kitaplar olmak üzere ikiye 
ayırmak mümkündür. Üstadı ibn sına ' 
nın imla ettirmesiyle kaleme alınan Cuz
cani'nin ri sa lesi. Ebu Bekir er- Razi'nin 
kendini ve felsefeyi savunmak üzere ka
leme aldığı es-Siretü '1- felsefiyye 'si, Bı
runf'nin Ebu Bekir er- Razi'nin eserleriy
le ilgili bibliyografyası. Gazzalf'nin kendi 
fikrı gelişimini anlattığı el-Münl:o? mi
ne'd- clalal adlı eseriyi e. öğrenimini ta
mamlayan talebelere hocalarının verdi
ği. ilmı silsileyi ve okunan eserleri gös
teren icazetnameler birinci derecede 
kaynak hüviyetine sahiptirler. Tamamen 
filozoflara ve ilim adamlarına hasredi
len birinci tür kaynaklardan sayılan ve 
islam öncesi filozoflardan bahseden ilk 
eserlerden biri ishak b. Huneyn'in Tari
l]u'l-etıbbô' ve'l-hükema' adlı risale
sidir (nşr. Fuad Seyyid, Beyrut 1405 / 1985, 
s. 139- 146) ibn Cülcül 'ün Tabakatü 'l 
etıbbô' ve'l-]J.ükema' (nşr. Fuad Sey
yid. Beyrut 14051 1985, s. 1-1 38) adlı ki
tabı ise aynı türün Endülüs 'te yazılan 
ilk örneklerindendir. ibn Cülcül eserin-

de, islam öncesi ve sonrası filozofları 
hakkında bilgi vermesinin yanı sıra Mağ
rib ve Endülüs'te yetişen filozof ve ta
bipleri de konu edinmektedir. Bunun ya
nında Kadı Said ei-Endelüsf'nin. çeşitli 

milletlerden ve onların yetiştirdiği alim 
ve filozoflarından bahseden Tabaka tü '1-
ümem (nşr. Hayat el-iyad Bu Alevan. Bey
rut 1985) adlı muhtasar eseri de yine ilk 
çalışmalardandır. Sicistanf'nin (Ebu Sü
leyman ei-Mantıkil. aslı kaybolan ve gü
nümüze muhtasarı ulaşan Müntel]abü 
Sıvani'l-hikme ' siyle (Muntakhab Siwan 
a/-hikmah ln şr. D. M. Dunlop l, Paris 1979) 
bu esere Ali b. Zeyd ei-Beyhakl'nin yaz
dığı Tetimmetü Şıvani '1-]J.ikme ( Tarf
l]u ' l-hükema' el-müsemmtl bi· "Dürre
tü'l-a!Jbfır ve l em'atü 'l- envar": Terce· 
me-i Tetimme·i Swanü'/ -Hikme lnş r . Mu
hammed Şefi' 1. La hor 1 35 1) adlı kitabı 

da tamamen filozof ve ilim adamlarına 
ayrılmış eserlerdendir. Beyhaki 'nin ese
ri 111 islam filozofu hakkında bilgi ver
mekte ve Huneyn b. ishak ile başlayıp 
Zeynüddin ei-Cürcanı ile sona ermekte
dir. Daha sonra yazılan ibnü' 1- Kıftf'nin 
İl]bôrü'l- 'ulema' bi-al]bôri 'l-]J.ükema' 
(Kahire 1326) adlı eseri ise alfabetik sı
raya göre hem islam öncesi hem de is
lamı dönem filozofları hakkında bilgi 
vermektedir. 

Muhammed b. Mahmud eş-Şehrezu
rf'nin Nüzhetü'l-erva]J.'ı (Tarfl]u'l-hüke· 
ma') (tre Maksud Ali Tebrizı lnşr. Mu
hammed Taki Daniş Pejoh - Muhammed 
Server Mevlail. Tahran 1365 h ş.), yazarı
nın işrakl oluşu ve içerdiği bilgiler dola
yısıyla önemi kabul edilmektedir. Nüz
hetü '1- erva]J. 'ta Sühreverctı el- Maktül 
geniş olarak anlatılmaktadır. Ziyaeddin 
Dürrf'nin Kenzü'l-]J.ikme adıyla da bi
linen Terceme-i Taril]u'l-]J.ükema' -i 
Şehrezuri (Tahran 1316 h ş./ 1938) adlı 

kitabı bu gruba giren eserler arasında
dır. ibn Ebü Usaybia ' nın 'Uyunü'l-en
bô' ii taba~a ti'l- etıbbô' (nşr. Nizar Rı 
za. Beyrut, ts. IDaru Mektebeti'l- hayatll 
adlı eseri. tamamen felsefeyi ve ilim 
adamlarını konu alan kaynaklar arasın
da bulunmaktadır. ibn Fazlullah ei -Öme
rf'nin Mesôlikü'l- ebşar ii memaliki 'l
emsar adlı yirmi yedi ciltlik geniş kül
IIyatının pek çok yerinde telseteye yer 
verilmekteyse de özellikle dokuzuncu 
kitabı (ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1988) 
tamamen filozoflara ayrılmıştır. Eser
de hem islam öncesi hem de islamı dö
nem filozofları hakkında bilgi verilmek
tedir. 
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Filozoflara dair genel biyografi eser
leri özel biyografi kitaplarına göre ol
dukça çoktur. Bu eserler ilk asırlardan 
itibaren kaleme alınmış olup alfabetik 
veya kronolojik sıraya göre düzenlenmiş
tir. ibn Ha ilikan ·ın Veteya tü '1- a 'yan 'ı 
ile (nşr . ihsan Abbas, I-VIII , Beyrut 1978) 
bu esere ek olarak yazılan Muhammed 
b. Şakir ei-Kütübf'nin Fevatü 'l- Veteyat ' ı 

(nşr. ihsan Abbas. 1-V. Beyrut 1973-1974) 
alfabetik olarak yazılmıştır. Taşköpriza
de Ahmed Efendi 'nin eş - Şeka'iku 'n 
nu'maniyye 'si ve bu eserin tercüme ve 
zeyilleri (Şakaik ·ı Nu 'maniyye ue Zey il· 
leri l nşr. Abdülkad ir Özcan !. 1-V, istanbul 
1989), XII. yüzyıl sonrası düşünürlerinin 
hayatı, eserleri ve görüşleri için en önem
li kaynaklar arasındadır. Sehavf'nin ed
Dav'ü 'l - lami' (Kahire 1353- 1355): ib
nü'l-imad ' ın Şe?eratü'? -?eheb (1- Vlll . 
Beyrut, ts.); Kati b Çelebi'nin Süllemü '1-
vüşul (Süleymaniye Ktp., Şeh id Ali Paşa , 

nr. 1887): N Oruilah et-Tüsterf'nin Me
cdlisü 'l-mü'minin (1-11, Tahran 1356 hş ): 
Şevkani'nin el-Bedrü't-tôli' (1-11 , Kahi
re 1348): Akifzade Arnasi'nin Kitabü '1-
Mecmu' fi'l-meşhud ve 'l-mesmu' (Mil
let Ktp . Ali Emi ri. Arapça, nr. 2527) : Han
sarf'nin Raviatü'J-cennat (1 -VIll, Tahran 
139 1 h ş.): bir heyet tarafından yazılan 
Name-i Danişveran-ı Naşıri (I-IX, Kum, 
ts. !Müessese-i Matbuati-yi Darü'l-fikrl l: 
Şemseddin Sami'nin Kiimusü '1- a 'Jôm 
(1-Vl , istanbul 1306- 1316/ 1889-1898) : Sur
salı Mehmed Tahir'in Osmanlı Müel
lifleri (1 - 111. istanbul 1333 - ı 342): Bağ

ctatlı i smail Paşa ' nın Hediyyetü 'l- 'ari
fin (nşr.Ki l is li Ri fat Bilge - ibnülemin Mah
mud Kemal inal, 1- 11 . istanbul 1951-1 955): 
Mehmed Süreyya'nın Sicill -i Osmani 
(1-IV, istanbul 1308- 1315) : Zirikil'nin el
A'Jam (nşr. Züheyr Fethullah, I-VIII. Bey
rut 1984) ve Ömer Rıza ei-Kehhale'nin 
Mu'cemü'l-mü'ellifin (1-XV, Dımaşk 
ı 376- ı 380/ 1957 - ı 96 ı) adlı eserleri, is
lam dünyasındaki felsefeciler hakkında 
bilgi veren ve felsefi faaliyetlerin hiç 
kesintisiz devam ettiğini gösteren baş
lıca kaynaklardır. 

Coğrafya, tarih. seyahatler ve belirli 
bir mezhebe mensup kişiler hakkında 

bilgi verme gibi gayelerle yazılan eser
lerde de filozoflara dair bilgi bulunmak
tadır. Bunlar arasında Yaküt 'un Mu' ce
mü'l- büldan'ı (nşr. Ferid Abdülaziz Cü n
di. 1-Vll, Beyrut ı 990). Muhammed Ha
san Han'ın Matla'u'ş-şems ' i (1 - l/1. Tah
ran ı 30 ı - ı 303 h ş ) ve Fursatüddevle Şi

razi' nin Aşar-ı 'Acem 'i (bask ı yeri yok, 
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ı 362 hş ) gibi coğrafya eserlerinde ve 
Sübkf'nin Tabakiitü'ş- şafi 'iyyeti'l- küb
ra adlı eseriyle (nşr. Mahmud Muhammed 
Tanahi - Abdülfettah el-Hulv, 1-X Kahi
re I 964) İbn Kutluboğa ' nın Ta cü 't - tera
cim'i (Bağdad !962), Leknevf'nin el-Fe
vô.'idü 'l-behiyye'si (Kahire 1324), Muh
sin el-Emin'in A'yô.nü'ş-Şi'a ' sı (nşr. 
Hasan el -Emin, !-XI. Beyrut 1403/ 1983) 

gibi belirli bir mezhebe mensup olan 
alim ve düşünürleri içine alan tabakat 
kitaplarında felsefe ve felsefeciler hak
kında bilgi bulunabilmektedir. Bunların 
yanında şair ve edipleri konu alan Ya
küt'un Mu'cemü'l -üdebô'ı (!-XX, Bey
rut . ts); Hakim Şah el-Kazvinf'nin Ter
ceme-i Mecô.lisü'n-netô.'is'i (Mecali
sü'n-nefa'is der Te?kire-i Şu'ara'-i f!arn - ı 
Nehom-i Hicrf içinde, Tahran 1323 hş ., s. 
ı 80- 409); Herati'nin Letô. 'itname adlı 
tezkiresinde (a.e. içinde, s. 1- 178); Aşık 

Çelebi'nin Meşô.irü 'ş-şuarô. adlı eseri 
(nşr. G M. Meredith-Owens, London 1971) 

ve Emin-i Ahmed-i Razi'nin Heft İk
lim'inde (1 -111 , Tahran 134 1 hş. / 1962) fel
sefecilerden de bahsedilmektedir. İlk 
dönem tarihçilerinden Ya'kübi'nin İslam 
öncesi filozoflarla ilgili geniş bilgi ver
diği Tari l].u'l- Ya'kübi adlı kitabı (1 -1 1, 

Beyrut, ts. IDaru SadırJ); Hint filozofları, 
Batlamyus, Diojen, Huneyn b. İshak, Ya'
küb b. İshak el-Kindi ve İbnü't-Tayyib 
es-Serahsi gibi düşünürlerin yanı sıra 

birçok felsefe problemine yer veren 
. Mes'üdi'nin Mürı1cü'?:-?eheb (nşr . Mu
hammed Muhyiddin Abdü lhamid, I-IV, Ka
hi re 1964) adlı eseriyle yine aynı yazara 
ait olan ve Eflatun, Aristo. Kindi, Farabi, 
Yuhanna b. Bıtrik, İshak b. Huneyn gi
bi şahsiyetlerin yanında önemli miktar
da felsefe problemini içeren et- Tenbih 
ve'l-işrdi(nşr. M.). de Goe je, Frankfurt 
1992) ad lı kitabı felsefeyle ilgili bol mik
tarda malzeme ihtiva etmektedir. 

Daha sonraki asırlarda yazılan tarih 
kaynaklarından İbnü ' l - Esir'in el-Kamil 
fi't - tarfl]. (1 -XIIl , Beyrut 1979); Handmir'in 
lfabfbü's-siyer (! -lll , Bombay 1857); Ho
ca Sadeddin 'in Tô.cü't- tevarfh (l-ll , istan
bu l 1280); Muslihuddin-i Lari'nin Mir'a
tü 'l- edvar (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 3156); 

Hasan-ı Rümlü'nun Afısenü't- tevô.rfl]. 
(nşr. Ch . N. Seddon, Baroda 193 ! ); Ab
dülkadir b. Şeyh el-Ayderüs'un en - Nı1-

rü's-sdiir (Beyrut !405 / 1985) ve Ahmed 
Cevdet Paşa'nın Tarih-i Cevdet'i (!-XII , 

İ stanbul 1309 1189 1 1) gibi eserlerin vefe
yat bahislerinde veya başka vesilelerle 
felsefe ve felsefecilerden bahsedilmek
tedir. Bu geleneğin bir devamı olarak. 
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söz konusu edilen tarih diliminin ilmi ve 
felsefi durumunu aksetiirmek amacıy
la E. G. Browne, C. A. Storey, Zebihullah 
Safa, Said-i Nefisi, C. Brockelmann ve 
Fuat Sezgin gibi çağdaş edebiyat ve kül
tür tarihçilerinin eserlerinde ve genel ta
rih kitaplarında felsefe ve ilimle ilgili 
konulara yer verilmektedir ( İ sma i l Hakkı 

Uzunça rşı lı, Osmanll Tarihi, Ankara 1977-

! 982, !, 518-545; ll , 647-677 ; IIJ / 2, S. 502-

5 I 9, 532 -549; The Cambridge History of 
Iran, ed. R. N. Frye, Cambridge 1993, N, 
378-44 I ; a.e., ed . ). A. Boyle, Cambridge 
1968, V, 659-676; a.e., ed. P )ackson, VI, 

568-609,656-697). 

İslam dünyasında felsefenin doğuşun
dan itibaren taraftarları bulunduğu gibi 
ona karşı çıkanlar da olmuş, felsefe ve 
felsefecilere reddiye yazan veya çeşitli 

felsefi görüşleri tenkit eden müstakil 
eserler yazılmıştır. Ayrıca çeşitli bölüm
lerinde felsefecilerin tenkit edildiği eser
ler de kaleme alınmıştır. Özellikle ke
lamla ilgili eserlerde bu konuda bol mik
tarda örnek bulmak mümkündür (Dev
vanT'nin Şerhu ' l- 'Ai!:a 'idi ' /- 'Açludiyye' si; 
İzm irli İsma il Hakkı 'nın Yeni ilm-i Kelam ' ı 

gibi). Tenkit türünde yazı lan müstakil 
eserler arasında , Ebu Bekir er- Razi'nin 
görüşlerinin eleştirildiği Ebü Hatim er
Razf'nin A' lô.mü 'n- nübüvve 'si (Mah
mut Kaya, "EbU Bekir er-Razi ile Ebu Ha
tim er -Razi Arasında Geçen Taıtışma", 

islam Tetkikleri Dergisi, IX, istanbul 1995, 

s. 52-68); Gazzalf'nin Tehô.fütü 'l-felô.si
fe's i ve bunun tesiriyle daha sonra Ho
cazade Muslihuddin. Ali et-Tüsi, Kemal
paşazade, Karabaği vb. alimierin yaz
dıkları eserler başlı başına bir literatür 
oluşturmaktadır. İbn Teymiyye'nin Der'ü 
te 'ô.ruzi'l- 'a~ ve'n- na~ adlı eserinde 
Gazzali ile İbn Rüşd arasında cereyan 
eden tartışma değerlendirilmekte, böy
lece yeni bir "tehafüt" örneği verilmek
tedir (Mustafa Çağrı cı, "İbn Teymiyye' 
nin Bakışıyla Gazzili - İbn Rüşd Tartış
ması", islam Tetkikleri Dergisi, IX, istan
bul 1995, s. 77-126) İbn Teymiyye'nin Ki
tdbü Cehdi'l- ~arflı.a fi tecridi'n- nasi
l}.a ( nşr. Ali Sami en - Neşşar, Kahire 1970, 

s. 201-343). Na~dü'l -mantı~ (nşr. Mu
hammed b. Abdürrazık Hamza - Süley
man b. Abdurrahman es-Sani ', Kah i re ı 95 I ) 

ve er-Red 'ale'l-mantı~ıyyin (Lahor 
1976) adlı eserleri; Ebu Bekir er-Razf'
nin et- Tıbbü 'r - ruhani'sine reddiye ya
zan Hamidüddin el-Kirmanf'nin el-~

. vô.lü'?-?ehebiyye adlı kitabı ; Celaled-
din es-Süyutf'nin Şavnü'l-mantık ve 'l
kelô.m 'an fenni'l-mantı~ ve'l-keldm ' ı 

[nşr. Al i Sami en - Neşşar , Kahire 1970, s. 
ı -220); Şehristani'nin Kitô.bü Muşara 'a
ti 'l-felasife'si [n şr. Süheyr Muhammed 
Muhtar, Kah ire 1976); Şehabeddin es-Süh
reverdi'nin Reşfü 'n- nesa, il}.i '1- imô.niy 
ye ve keşfü 'l-feda'ihi 'l- Yunaniyye adlı 
eseri [tre. Muall im-i Yezdi Jn şr. Necib Ma
yil Herevi l. baskı yeri yok, 1365 h ş.), Mik
latf'nin Lübôbü'l- 'ukül fi'r-red 'ale 'l
felasife fi 'ilmi ']- uşıll'ü [ nşr. Fevk ıyye 
Hüseyin Mahmud, Kah i re 1977) ; Ebü Be
kir İbnü'l-Arabf'nin el- 'Avô.şım mine'l
~avô.şım ' ı (Ara'ü Ebf Bekr ibni 'l- 'Arabf 
el-Kelamiyye ve nakdüha li ' l-felsefeti 'I
YQnaniyye, nşr. Arnmar Ta libi , ll , Cezayir 
1974) gibi tamamen bu konuya ayrılmış 
eserlerin yanında Saçaklızade'nin Terti
bü 'l- 'ulı1m adlı eseri gibi [Beyrut 1988, 

s. 227-240) belirli bir bölümü felsefeci
lerin reddine ayrılmış olanlar da vardır . 

Bütün bunlara, hadisçi İbnü's-Salah eş
Şehrezuri'nin mantık ve felsefe aleyhin
deki meşhur fetvası da eklendiğinde [bk 
Mustafa Abdürra zı k , Temhfd li-tarfl]i'l-fel
se{eti'l-islamiyye, Kahire, ts., s. 84-86; 

Tevfik et-Tavli, Kıssatü 's - sıra' beyne'd·dfn 
ue' l-felse{e, Kahire 1979, s. 115-158) bu 
konuda oldukça geniş bir literatürün bu
lunduğu söylenebilir. 

Felsefi düşüncenin ortaya konuluş şek
line ve ileri sürülen bazı görüşlere kar
şı çıkan bu alimierin yanında , felsefeyi 
benimsediği halde kendi görüşleri ge
lenekleşmiş felsefi düşüncelerle farklı
lık gösteren bazı filozof düşünürler de 
başka filozofları tenkit etmişlerdir. Bu 
türden eserlerin en önemlilerinden biri 
Ebü'l-Berekat el-Bağdadi'nin el-Mu'te
ber fi 'l-l}.ikme adlı kitabıdır. Bunun ya
nında İbn Rüşd, Gazzali'nin Tehô.fütü '1-
felasife adlı eserini tenkit etmek için 
yazdığı Tehô.fütü Tehô.füti '1- telasite '
de hem Gazzalf'yi hem de onun tenkit
lerinin hedeflerinden biri olan İbn Sina·
yı eleştirmiştir [bu konuda ayrıca bk. Ah
med Muhammed et-Tayyib, Meul!: ıfü Ebi' I
Berekat el-Bagdadf mine'l-felse{eti 'l-Meş

şa 'iyye !doktora tezi, ts 1. Camiatü 'l -Ez
her Kül liyyetü usüliddin Ktp., nr. 861; M. 
Al i Ebu Reyyan, "Na~dü Ebi' I- Berakat 
li-felsefeti İbn Sina", Mecelletü Külliyye
ti ' 1- adab, xı ı . İ skenderi ye 1958, s. 17 -48) 

Esas olarak dinler ve mezhepler tari
hini konu edinen ve İslam dünyasında 
ilk dönemlerden itibaren yaygınlık ka
zanmaya başlayan "makalat" ve "milel 
ve nihai " türü eserler de felsefe litera
türünden sayılmalıdır. Bunlar arasında , 

özellikle felsefi problemlerle ilgili olarak 
Abdülkahir el-Bağdadi'nin el-Fark bey-



ne 'l-fıra]f. adlı eseriyle ( nşr Muhammed 
Muhyiddin Abdü lhamTd, Kahire 1964) Eş'a
rf'nin Ma}f.alatü'l-İslômiyyfn'i (nşr Mu
hammed Muhyiddin AbdülhamTd, 1-11 , Ka
hire ı 3891 ı 969) zikredilebilir. Çeşitli fel
sefi problem ve akımların yanında Sak
rat öncesi ve sonrası filozoflarla Kindl, 
Huneyn b. İsha k. Farabf, İbn Miskeveyh 
ve özellikle geniş bir şekilde İbn Sfna ve 
felsefesi hakkında bilgi veren Şehrista
nf'nin el-Milel ve'n-nihal' i (nşr Mu
hammed Seyyid KeylanT, 1- 11. Beyrut 1975): 
felsefe problemleri, akımları ve bazı fi
lozofların çeşitli konulardaki görüşleri

ne atıfta bulunan İbn Hazm ' ın el -Fasl 
fi 'l-milel ve'l-ehva' ve'n-niJ:ıal' i (nşr · 
Muhammed İbra hi m NasTr - Abdurrah
man Umeyre, 1-V, Cidde 1402 / 1982) fel
sefe literatürü açısından temel kaynak
lar arasında sayılır. Felsefe problemleri 
yanında Eflatun. Aristo, Stoa filozofları . 

Meşşafler ve İşrakiler ile İbn sına gibi 
İslam filozoflarından bahseden. ayrıca 
kendi yaşadığı Xl. (XVII .) yüzyıldaki filo
zoflar hakkında bilgi veren Keyhusrev-i 
istendiyar'ın Debistôn-ı Me~ôhib adlı 
kitabı da (nşr RahTm Rızazade Melik, 1- 11 , 
Tahran 1362 hş.) bu gruba giren eserler
dendir. 

Filozofların çeşitli konulardaki sözleri
ni içermesi dolayısıyla birçok felsefi prob
lem hakkındaki görüşlerini yansıtması 

bakımından hikemiyat literatürü de in
celenmeye değer bir alandır. Aristo. Ef
latun. Batlamyus gibi sadece İslam ön
cesi filozof ve alimlerinin sözlerine yer 
veren İbn Hindu 'nun el-Kelimü'r-nl
Jıaniyye ii '1- fıikemi'l- Yunôniyye 'si
nin yanı sıra (nşr Mustafa ei-KabanT ed
Dımaşkl, Kahire 1318/ 1900) İslam önce
si dönemde yaşayan Hint, İran. Yunan. 
Rum. Arap vb. milletler arasında orta
ya çıkan ~ilozof ve alimiere ilaveten is
lamı dönemde yetişen İbn sına. Farabl. 
Kindf gibi filozofların çeşitli konu larda
ki sözlerine yer veren. İbn Miskeveyh'in 
Cavfdôn-lJlred diye bilinen el-lfikme
tü 'l-l]alide (nşr Abdurrahman BedevT, 
Tahran 1331 hş./ 1952) adlı eserinin bun
lar arasında özel bir yeri vardır. Mübeş

şir b. Fatik'in Mul]tô.rü'l-fıikem ve me
hasinü 'l- k elim 'i (nşr Abdurrahman Be
devi, Beyrut 1980); Ebü'I-Hasan ei-Ami
rf'nin es-Sa'ade ve'l-is'ôd 'ı (nşr Ah
med Abdü lhaiTm Atıyye, Kahire, ts. IDa
rü's-Sekafell ve Nasfrüddfn-i Tusf'n in 
biraz daha genel olan Al]lôk - ı Muhte
şemi's i de (nşr M. T. Daniş Pe joh, Tah
ran ı 36ı hş.) aynı türdeki eserlerdendir. 

Siyasetname, pendname vb. türlerde 
yazılan pek çok eser hem genel hem de 
özel anlamda islam felsefesinin kaynak
la rı arasında sayılabilir. Bütün bunlara 
sözlü veya yazıl ı olarak nakledilen filozof
larla ilgili hikaye ve fıkraları da eklemek 
gerekir (mesela bk. Ahmet Ateş, "Türk 
Halk Hikayelerinde İbn Sina", TM, Xl 

11954 [, s. 33 -40: Ali Haydar Bayat, "Türk 
İslam Toplumlarında İbn Sina Hikaye ve 
Fıkraları", Uluslararası İbn Sina Sempoz
yumu Bildirileri, Ankara 1984, s. 575 -585). 

İslam felsefesiyle ilgili klasik usulde 
yazılan biyografi . bibliyografi, şerh. ha
şiye şeklindeki eserlerle daha önceki ko
nuları klasik usulde ele alan çalışmalar 
XIX ve XX. yüzyıllarda da devam etmek
le birlikte. XIX. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren islam dünyasının yoğun olarak 
Batı felsefesini tanımaya başlaması ve 
çeşitli Batı dillerinden yapı lan felsefeyle 
ilgili çevirilerle İslam dünyasındaki felse
fi faaliyetlerin çeşitlilik arzetmeye baş
ladığı görülür. Bu faaliyetleri klasik is
lam felsefesi geleneğini devam ettiren
ler. tamamen Batı felsefesiyle ilgili olan
lar. Batı felsefesine reddiye mahiyetin
de kaleme alınanlar ve klasik İslam fel
sefesi kon ularıyla Batı felsefesinin ko
nu ve problemleri arasında senteze git
meye çalışanlar olmak üzere çeşitli grup
lara ayırmak mümkündür. Bunların her 
birinin son 150 yılda kitap. makale. an
siklopedi, sözlük gibi zengin bir litera
türü bulunmaktadır. Bu literatür sade
ce İslam dünyasında değil birçok Batı 
ve Doğu dillerinde de oluşmuştur. Yeni 
yazım ve araştırma yöntemleriyle kale
me alınan çalışmalar tahkik. tercüme. 
araştırma. makale, ansiklopedik bilgiler 
sunma. İslam felsefesinin özgünlüğünü 
tartışma. kaynaklarını ortaya koyma ve 
Batı'ya etkisini inceleme. yazma ve mat
bu eserleri içine alan bibliyografyalar 
hazırlama ve nihayet son yıllarda görül
düğü gibi klasik islam felsefesi literatü
rünün bugün ifade ettiği anlam üzerin
de düşünme gibi konularda yoğunlaşır. 

İslam felsefesiyle ilgili olarak gerçek
leştirilen bu yeni çalışmaların önemli bir 
kısmı İslam filozoflarının eserlerini tah
kik ve neşretme şeklinde olmuştur. Bun
ların içinde kayda değer olanlardan bazı
ları şun lardır : G. Flügel. İbnü ' n-Nedfm ' in 
el -Fihrist ' i ve Kati b Çelebi'nin Keşfü 'z
zun un 'u; R. Walzer, Farabi'nin bir kısım 
eserleri; P. Kraus. Ebu Bekir er- Razi'
nin risaleleri: Ebu Rf de, Ki ndi'nin risa
leleri ; Süleyman Dünya, İbn Sfna 'nın el -
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İşarôt ve't- tenbfhô.t'ı , Gazzalf'nin Te
hô.fütü '1- tel asite 'si ve İbn Rüşd 'ün Te
hô.fütü Tehô.füti '1- telasite 'si: İbrahim 
Medkur. Mahmud Muhammed Hudayrf. 
Mahmud Kasım. Anawati ve Safd Zayed 
gibi alim ler, İbn ST na 'nın eş - Şifa' ı : H. 
Corbin ve Seyyid Hüseyin Nasr. Sühre
verdi el-Maktul 'ün eserleri: Hilmi Ziya 
Ü!ken, İbn Sf na ' nın bazı risa leleri: Sey
yid Celaleddin Aştiyani, Molla Sadra, 
Feyz-i Kaşani ve Molla Ahmed Zenuzi 
gibi İranlı alimierin eserleri, yine aynı ya
zar ile H. Corbin, İran 'da yetişen düşü
nürlerden seçmeler (Müntel]abatf ez Aşar· ı 
Hükema ·yı İlahf·yi Tran) : Abdurrahman 
Bedevı. Aristo. Eflatun ve Plotin'in bazı 
eserleri; Muhsin Mehdf, Farabi'nin Ki
tô.bü 'l-HurUf'u: Mahmud Kasım , G. C. 
Anawati, Osman Emin, Abdurrahman 
Bedevi ve Maurice Bouyges gibi alim ler. 
İbn Rüşd 'ün eserleri; Mübahat Türker 
Küyel. Farabi ve Yahya en-Nahvf'nin ba
zı risa!eleri; Hüseyin Atay, Fa h reddin er
Razf'nin el-Muhaşsal' ı ve Musa b. Mey
mun'un Delô.letü 'l-Jıa'irfn'i; Mehdf Mu
hakkık, Mir Damad. Muhammed Meh
di Nerakl ve Hadi-i Sebzevarf'nin bazı 

eserleri. Bunların dışında tahkikli veya 
tahkiksiz birçok kitap ve risale neşre
dilmiştir (İslam dünyasında basılan eser
ler için ülkelerin mi ll iT bibliyografyaları

nın dışında şu eseriere bakılab ilir: A El
li s, Supplementary Catalogue of Arabic 

Printed Books, 1-11. London ı 926: a.mlf., 
Catalogue of Arabic Printed Books in the 

British Museum, 1-11 , London 1967 : Yusuf 
İl yan SerkTs, Mu'cemü'l·matba'ati'l·'Ara· 

biyye ve ' l·mu'arrebe, 1-11. Kahire 1928: 
a mlf., Cami'u 't·tesanf{i'l.f:ıadfşe, 1-11 , Ka
hire, ts . IMatbaatü SerkTsl : Fe h mi Ed hem 
Karatay, İstanbul Üniversitesi Farsça Bas· 

malar Kata/oğu, istanbul 1949: a m if., İs· 

tanbul Üniversitesi Arapça Basmalar Al· 

fabe Kata/oğu, istanbul 1953 : a mlf., İs· 
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe 

Basmalar Kata/oğu, 1-11. istanbul 1956: 
M. Orhan Durusoy, istanbul Belediye Kü· 

tüphanesi Matbu Eserler Kata/oğu, 1 - llı , is
tanbul 1953-1954: Elexander S. Fulton -
Manin Lings, Second Supplementary Ca· 
talogue of Arabic Printed Books in the 

British M use um, London 1959: Hanbaba 
Muşar , Fihrist·i f'/üsl]aha·yı Çapf·yi 'Ara· 

bl, baskı yeri yok, 1344 hş. : a.mlf., Fihrist·i 

f'/üsl]aha·yı Çapf.yi Faris[, 1-V, Tahran 1351 
hş ., Ali Bayram - Lutfi Bayraktutan - M. 
Sadi Çöğenli v dğr, Seyfettin Özege Ba· 

ğış Kitaplan Kata/oğu, I-VI. Erzurum 1973-
1989 : Martin Lings - Yasin Hamid Safa-
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di, Third Supplementary Catalogue of Ara
bic Printed Books in the British Library 
1958-1969, I-IV, London 1977; Seyyid Arif 
Nevşa hf, Fihrist-i Kitabha-yı Farisi-yi Çap-ı 

Sengi ve Kemyab-ı Kitabaane-i Genc-i 
Batış-ı Merkez-i Taf:ık1kat-ı Farisi-yi iran 
ve Pakistan, 1-11, islamabad 1989) 

İslam .filozoflarının eserlerinin bir kıs
mı bu neşirlerle kullanılabilecek hale gel
mekle birlikte bu konudaki literatürün 
büyük bir bölümü henüz yazma halin
dedir. Bundan dolayı XX. yüzyıldaki fel
sefe faaliyetlerinin önemli bir kısmı yaz
ma kütüphanelerinin kataloglarının ha
zırlanmasına hasredilmiştir. Batı'da ve 
Doğu 'da yazmalarla ilgili çalışmalar fel
sefe literatürüne daha kolay ulaşmayı 
sağlamaktadır. Yayımianmış olan Top
kapı Sarayı Yazmalar Kataloğu, Milli 
Kütüphane Yazmalar Kataloğu ve he
nüz tamamlanmayan Türkiye Yazma
ları Toplu Kataloğu Türkiye'deki bel
li başlı katologlardır. İran 'daki Meclis, 
Milli Kütüphane. Tahran Üniversitesi, 
Asitan-ı Kuds-i Rızavi ile Mısır Milli Kü
tühanesi ve Pakistan, Afganistan, Suri
ye. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avrupa ülkelerindeki birçok yazma 
kütüphanelerinin kataloglarında, bunla
rın bazılarını yeniden tasnife tabi tutan 
Ahmed Münzevi'nin Fihrist-i Nüsl]a
hd-yı Ijat[i-yi Fô.risi {Tahran 1349 h ş. , 

ll / 1-2, s. 721 - 1731) adlı katalogunda ve 
Ramazan Şeşen 'in Nevô.dirü '1- mahtı1-
tô.ti'l- 'Arabiyye ii mektebô.ti Türkty
ye {1-111, Beyrut 1975-1 982) adlı eserinde 
felsefe yazmaları hakkında bilgi bulun
maktadır. Brockelmann !GAL, HI. Leiden 
1943-1949 ; amlf .. GAL Suppl., 1-111, Lei
den 1937-19421 ve Fuat Sezgin'in 1 GAS, 
!-VIII , Leiden 1967-1982) eserleri de bu 
konudaki temel kaynaklardandır. 

Çağdaş felsefe çalışmalarının bir baş
ka grubunu. belirli bir filozofun eserle
rini topluca ele alarak o konudaki yazma 
nüshalar. basılan eserler, yazılış tarihle
ri vb. hususlarla ilgili bilgi veren bibliyog
rafik çalışmalar oluşturmaktadır. Osman 
Ergin, Yahya Mehdevi, Jules L. Janssens, 
Süheyl M. Afnan, Said-i Neffsi, Anawa
ti ve Müjgan Cunbur'un İbn Sina: Hel
mut Ritter'in Sühreverdi ei-Maktül; Mah
mud Necmabadi'nin E bO Bekir er- Ra
zi: Ahmed Said Han'ın Blrüni: Müjgan 
Cunbur. İsmet Binark ve Nejat Seferci
oğlu'nun Farabl; Müjgan Cunbur'un Ali 
Kuşçu: Anawati'nin İbn Rüşd; Nihai At
sız'ın Kemalpaşazade; İsmet Binark'ın 
Erzurumlu İbrahim Hakkı; Abdurrah
man Bedevi'nin Gazzall ve İbn Haldün; 
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Cemilleddin Alevi'nin İbn Bacce; Seyyid 
Hüseyin Nasr'ın Molla Sad ra; Nicholas 
Rescher'in Kindl ve Farabi hakkındaki 
çalışmaları kayda değer bibliyografya
lardan bazılarıdır ibk. bibl.) . 

XX. yüzyılda yapılan incelemeler ara
sında, bir veya birden fazla konuyu ihti
va eden tez ve makale türündeki çalış
malar özel bir önem taşır. Burada, ko
nuyla ilgili olarak yayımlanan makaleler 
hakkında felsefeye ve çeşitli ilimiere dair 
başlıkların dışında ülkeler ve edebiyatla 
ilgili başlıklarında da bilgi bulunan In
dex Islamicus özellikle zikredilmelidir. 
Ayrıca Türkiye'de yayımlanan makale
ler için Türkiye Makaleler Bibliyograf
yası 'na. İran için irec Efşar'ın Fihrist-i 
Makalô.t-ı Fô.risi'sine {1-11 , Tahran 1340-
1348). Arap dünyası için Bibliyı1grô.fya '1-
vafıdeti'l- 'Arabiyye 1908-1980 (1-111 , 
Beyrut 1983) adlı esere, Almanya'da ya
pılan çalışmalar için Bibliographie der 
Deutschsprachigen Arabistik und Is
lamkunde (ed. Fuat Sezgin, V, Frankfurt 
1991) adlı kitaba başvurula bilir. Arap ül
kelerinde ve iran'da felsefeyle ilgili tez
lerin önemli bir kısmını içine alan bazı 

fihristler hazırlanmıştır (bk. inayetullah 
Mecidi, Fihrist-i Payennameha-yı Farigu 't

taf:ışflan-ı Danişkede-i ilahiyyat ve fl1a'a

rif-i islami, Daktari vü FevJı: - ı Lisans, 1334-
1365 hş. , Tahran 1366 hş .; Delilü'r-resa'i

li ' l- 'Arabiyye, derecatü'd-duktara ve 'l· 

macestfr elieti menehatha el-cami'atü' l 
'Arabiyye mün?ü 1930 hatta nihayet! 1970, 
Küveyt 1972; ed-Delflü'l-bibliyücrafi li'r· 

resa'ili ' l-cami'iyye tr fl1ışr 1922-1974, 1/ 
1-2, Kahire 1976). İngilizce olarak hazır
lanan tezler için ise Muhammed Adil Us
man! ve H. Sıddlki Ahtar'ın hazırladığı A 
Bibliography of Doctoral Dissertations 
on Islam {Karachi 1985) adlı eserde bil
gi bulunmaktadır. Türkiye' de yapılan 

tezler hakkında ise Yüksek Öğretim Ku
rumu ile İstanbul, Ankara. Kayseri, Er
zurum. Bursa vb. şehirlerdeki üniversi
telerin yayımladıkları tez bibliyografya
larında gerekli bilgiler verilmektedir. 

Filozofların doğum veya ölüm yıldö

nümlerinde yahut diğer bazı vesileler
le yapılan felsefeyle ilgili sempozyum, 
kongre ve seminer gibi faaliyetlerin bil
dirilerinden meydana gelen eserler, ay
rıca bir veya birkaç filozof için hazırla
nan anma kitapları bu yüzyılın en önem
li felsefi eser türlerinden olup bunlar
dan bazıları şunlardır: Büyük Türk Fi
lozof ve Tıb Üstadı İbn Sinô., Şahsiye
li ve Eserleri Hakkında Tetkikler (İ s

tanbul 1 937); Mihricô.nü 'l- Gazzô.li: Ebu 

Hô.mid el-Gazzô.li, fi'?,-?,ikrô. et-tô.si'a 
li- milô.dih (Kahire 1962) ; Uluslararası 
İbn Sinô. Sempozyumu Bildirileri (An
kara 1984); Uluslararası İbn Türk, Hô.
rezmi, Fô.rô.bi, Beyrı1ni ve İbn Sinô. 
Sempozyumu Bildirileri (Ankara 1990) ; 
Beyruni'ye Armağan (Ankara 1974) ; İbn 
Sinô., Doğumunun Bininci Yılı Arma
ğanı {der. Ayd ın Sayılı , Ankara 1984) ; 
A'malü nedveti İbni Rüşd ve medre
setüh fi 'l-garbi'l-İslc'imi {Darülbeyda 
1979); el-Kitô.bü'?,-?,ehebi li'l-mihricô.
ni'l-elfi li-?,ikra İbn Sinô.IKahire 1952); 
I. Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi, 
Bildiriler, 7-11 Mayıs 1984 (Erzurum 
1989) ; Yô.dnô.me-i Feylesı1f-i İlahi-yi 
'Allô.me-i 'fabatabc'i'i (Tahran 1361 hş ) ; 
Devvomin Yadname-i Feylesı1f-i İla
hi-yi 'Allô.me-i Tabatabô. 'i (Tahran 1363 
hş.); Yadname-i 'Allame-i 'J'abatabc'i'i 
{1-11, Tebriz 1368-1370 h ş.); International 
Symposium on the Observatories in 
Islam, 19-23 September 1977 (ed. Mu
ammer Di zer, istanbul 1980); I. Uluslar
arası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji 
Tarihi Kongresi, 14-18 Eylül 1981 {l

V, istanbul 198 1) ; Yadname-i Ijace Na
sirüddin-i 'fı1si (ed Zebihullah Safa, 1, 
Tahran 1336 h ş ) ; İbn Sina (980-1 030) 
Anma ve Tanıtma Toplantıları 1984-
1985 -1986 {Ankara 1987); Transfer of 
Modern Science and Technology to 
the Muslim World, Proceedings of the 
International Symposium on "Modern 
Science and the Muslim World" (ed. 
Ekmeleddin ihsanoğlu . istanbul 1992) ; Re
search in Islamic Civilisation, Outlook 
for the Coming Decade, Proceedings of 
the International S eminar hel d on 26-
29 September 1988 at IRCICA (ed Ek
meleddin ihsa noğlu. istanbul 1992); Şey
hülislô.m İbn Kemal, Tebliğler ve Tar
tışmalar (haz. S Hayri Bolay - Sahaed
din Yediyıldız - Mustafa Sait Yazıcıoğlu , 

Ankara 1986); Biriini Symposium (ed. 
Ehsan Yarshater - D. Bishop, New York 
1976); Türkiye I. Felsefe, Mantık Bilim 
Tarihi Sempozyumu Bildirileri (haz. 
Kenan Gürsoy - Alparslan Açıkgenç, An
kara 1986) ; II. Felsefe, Mantık ve Bilim 
Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Semi
ner, VI (İzmir 1989). 

İslam felsefesinde kullanılan terimie
rin anlamlarını tesbite yönelik olarak ilk 
dönemden itibaren görülen sözlük ça
lışmaları XX. yüzyılda da devam etmiş
tir. Bunlardan bir kısmı sadece İslam 
felsefesine ayrılmış olup bazıları genel 
felsefe veya genel bilgi sözlükleri mahi
yetindedir. M. Said Şeyh'in A Dictionary 



of Muslim Philosophy ILahare I 98 I); 
Seyyid Ca'fer Seccadf'nin Mustalafıat-ı 
Felsefi-yi Şadreddin-i Şirazi (Tahran 
ı 340 h ş/ ı 961); A. M. Goichon'un Intro
duction iı A vicenna, son epitre des 
definitions (Paris I 933). Lexique de la 
langue philosopique d'Ibn Sina (Paris 
ı 937) ve Vocobulaires compares d'Aris
tote et d'Ibn Sina (Paris 1940); Ca'fer 
Al-i Yasin'in el -Fôrabi ii fıudildih ve 
rüsilmih (Beyrut 1405 / 1985) adlı çalış

maları sadece islam felsefesine has te
rimleri tesbit ve açıklamayı gaye edinen 
eserlerdir. Süheyl Efnan·ın. islam felse
fesi kaynaklarını taramak suretiyle bir
çok terimi tesbit edip bunların Arapça, 
Farsça, ingilizce, Fransızca. Pehlevice. 
Yunanca ve Latince karşılıklarını verdiği 
Vôjenôme-i Felsefi ad lı eseri de (Tah
ran ı 364 h ş.) bu tür sözlüklerden sayıl
malıdır. Gazzalf'nin kullandığı terimle
ri ve bunların anlamlarını tesbit etmek 
için Tehôfütü '1 - felôsife dışındaki önem
li eserlerini tarayarak Essai sur le lexi
que de Ghazali 1 Beyrut ı 985) adlı çalış
mayı ortaya koyan Ferld Cebr'in (Farid 
Jabre) eseri ise. Gazzall'nin çok yönlülü
ğüyle paralel olarak felsefenin alanına 
girmeyen terimiere de yer verdiğinden 
bir genel sözlük kabul edilebilir. Bunla
rın dışında Seyyid Ca 'fer Seccadf'nin 
Ferheng-i Ma 'arif-i İslami (1-IV. Tah
ran 1357-1363 hş ); CemTI Salibii'nın el
Mu'cemü'l-felsefi 11 -11. Beyrut 1982) ; is
mail Fennl Ertuğrul'un Lugatçe-i Fel
sefe (İstanbul 1341); Rıza Tevfik'in Mu
fassal Kamils-ı Felsefe(! . istanbul ı 332-
1 335) ; Mustafa Namık Çankı'nın Büyük 
Felsefe Lugatı (1-111 , istanbul 1954-1958); 
Ali ilmi Erdebill'nin Ferheng-i Felsefe 
ve A 'lam-ı Vabeste (1-V, Meşhed ı 360-
1363 hş 1 1982- 1985) ve Süleyman Hayri 
Bolay'ın Felsefi Doktrinler Sözlüğü (İs
tanbul 198 ı) adlı eserleri genel felsefe 
sözlükleri niteliğinde olmakla birlikte 
azımsanmayacak sayıda islam felsefesi 
terimine de yer vermektedirler. Bedia 
Akarsu'nun Felsefe Terimleri Sözlüğü 
ile (Ankara 1984) Teo Gürünberg ve Ad
nan Onart'ın Mantık Terimleri Sözlü
ğü ise (İstanbul ı 989) Batı felsefesi esas 
alınarak hazırlanmıştır. 

islam filozofları ile onların eserleri ve 
görüşleri hakkında toplu bilgi veren, de
ğerlendirmeler yapan islam felsefesi ta
rih i ve islam felsefesine giriş mahiyetin
deki çalışmalarla sistematik olarak fel
sefe tarihini anlatan eserler de son 150 
yılın önemli faaliyetlerindendir. Bu tür
den felsefe tarihi yazmanın müslüman-

lar arasında çok eski dönemlere giden 
bir geleneği vardır. Klasik dönemde ya
zıl an ve sadece felsefecilerden bahse
den "tarih u' 1- hükema" türündeki eser
ler bi o- bibliyografik felsefe tarihleri sayı
labilir. Bunların yanında Gazzalf'nin Ma
~iişıdü'l- felôsife 'si ve Fahreddin er- Ra
zT'nin el-Mufıaşşal'ı gibi eserlerle siste
matik felsefe tarihi mahiyetindeki eser
ler arasında büyük benzerlik vardır. XX. 
yüzyılda bu tür çalışmalar büyük bir yo
ğunluk kazanmıştır. Muhammed ikbal. 
İzmirli İsmail Hakkı . Hilmi Ziya Ülken, 
Muhammed Lutfi Cum·a. Mustafa Ab
dürrazık, Ali Sami en-Neşşar, M. M. Şe
rif. Macid FahrT. Minuçihr Saduki Süha, 
Nihat Keklik, Muhammed Atıf el-lraki. 
Ali Asgar HalebT. Murtaza Müderrisi, İb
rahim Medkur. Mehmet Bayraktar, M. 
Said Şeyh. S. Munk, Richard Walzer. Par
viz Morewedge, Michael E. Marmura. 
George F. Hourani, Georges Anawati, 
De Lacy Q'leary. T. J. de Boer, Henry 
Corbin. A. Gonzales Palencia. Louis Gar
det, M. Watt. Carra de Vaux gibi çok sa
yıda araştırmacının bu konuda eserleri 
bulunmaktadır. Öte yandan Salih Zeki'
nin matematik: Dwight M. Donaldson. 
George F. Hourani. Macid FahrT. Ahmed 
Mahmud Subhi ve Mustafa Çağncı'nın 
ahlak: Mehmet S. Aydın ve Necip Tay
lan ' ın din felsefesi; Erwin 1. J. Rosent
hal'in siyaset: Nihat Keklik ve Nicholas 
Recher'in mantık tarihi: Aydın Sayılı ve 
Sevim Tekeli 'nin astronomi: Seyyid Hü
seyin Nasr'ın kozmoloji ve Fazluh Şeha
de'nin (Fad lou A. Shehadi) metafizik sa
hasında yaptığı çalışmalar da çeşitli fel
sefe problemleriyle ilgili eserlerdir. 

Çağdaş islam felsefesi faaliyetlerinin 
bir başka önemli grubunu da islam filo
zoflarının kendilerinden önceki felsefi 
mirası ne kadar tanıdıkianna dair yapı
lan çalışmalar oluşturur. Yunanca. Sür
yanice, Pehlevice vb. dillerden Arapça'ya 
çevrilen eserlerden bugüne ulaşanları

nın neşredilmesi de böyle bir amaca hiz
met etmektedir. Abdurrahman Bedevi'
nin Aristo, Eflatun ve Plotin hakkındaki 
çalışmaları bu tür neşirlerin örnekleri
dir. Aynı konuda daha sistematik çalış
malar arasında Mahmut Kaya'nın Aris
to. Bekir Karlığa'nın Pre-Sokratik filo
zoflar. Fahreddin Olguner'in Eflatun. Os
man Emin ve Fehmi Ced'an'ın (Fahmi Ja
daane) Stoa felsefesi. Nacl et-Tikriti'nin 
Eflatuncu ah lak anlayışları. M. Erol Kı

lıç'ın Hermes hakkındaki incelemeleri 
anılabilir. 
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Mubahat Türker Küyel'in Aristoteles 
ve Farabi'nin Varlık ve Düşünce Öğ
retileri (Ankara I 969) ve Süleyman Hay
ri Bolay'ın Aristo Metafiziği ile Gaz
zali Metafiziğinin Mukayesesi (İ stan

bul 1986) adl ı tezleri gibi islam felsefe
siyle ilgili incelemelerin bir kısmında is
lam filozoflarıyla onlardan önce gelen 
filozoflar karşılaştırılmıştır. Bir kısım in
celemelerde ise islam filozofları kendi
lerinden sonra yaşayan Batılı fi lozoflarla 
mukayese edilmiştir (mesela bk. Alpars
lan Aç ı kgenç, Being and Existence in Sad· 

ra and Heidegger, Kuala Lu mpur ı 993). 

islam felsefesinin çeşitli kanallarla 
Batı düşüncesine tesiri modern çalış

maların ağırlık noktalarından birini teş
kil eder. Bu incelemeler için Index Isla
micus 'un çeşitli ciltlerinde bulunan "Arap 
ilminin Batı'ya Geçişi" adlı bölümleri
ne bakılabilir. Bunun dışında Ernest Re
nan ' ın Averroes et Averroisme (Frankfurt 
ı 985); Zeyneb Mahmud ei-Hudayri'nin 
Eşeru İbni Rüşd if felsefeti 'l- 'usilri'l
vüsta (Kahire ı 983); aynı yazarın İbn Si
nô ve telômi?;ühü'l-Lôtin (Kahire 1986); 
A. M. Goichon'un İbn Sina Felsefesi ve 
Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri (tre 
İ smai l Yakıt , istanbul 1993) ve Halep'te 
düzenlenen ilim tarihi sempozyumunun 
bir bahsinin ayrıldığı bildiriler (ed Halid 
Magüt - Sami Şelhub v.dğr. , Ebhaşü 'n

nedueti ' l- \:iiemiyyeti 'r- rab ta li -taril]-i ' l
'ulüm 'inde 'l -'Arab, Haleb 1993. ll , 2 ı9-

326) bu konuda önemli çalışmalardır. is
lam düşüncesinin Batı'ya etkisi ve Ba
tı dillerine çevri len eserlerle mütercim.. 
!erin geniş bir dökümü hususunda Mu
hammed Ma h ir Hamade'nin Rihletü '1-
kitôbi'l- 'Arabi ila diyari'l- garb Jik
ren ve maddeten (1-11 , Beyrut 14ı2/ 199 1) 
adlı eseriyle Anawati'nin konuyla ilgili 
makalesi ("el-Farabi fi'l-fikri'l-Latini eb
b&ne'l-l!:urı1ni'l-vüsta", EbU Naşr el -Fa

rabi fi'?·?ikra el-elfiyye, ed. İbrahim Med
kur. Kahire ı403 / ı 983 . s. 3 ı 7-344) zik
re değer mahiyettedir. Türkçe · de Nihat 
Keklik'in metin karşılaştırmasına daya
nan iki makalesiyle ("Türk- İslam Filo
zoflarının Avrupa Kültürüne Etkileri", 
Felsefe Arkiui, XXIV, istanbul 1984, s. 1-
25 ; a.mlf, "Türk- İslam Filozoflarının Av
rupa Filozoflarına Etkileri Konusunda 
Yeni Örnekler", a.e., XXVI, istanbul ı 987, 

s. ı - 181 Bekir Karlığa'nın İslô.m Düşün
cesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri (İs
tanbu l ı 993) adlı eserinde gerekli bilgi
ler verilmektedir (bu konuda ayrıca bk. 
Ahmed Şehlan , "Devrü'l-lugati'l- 'İberiy
ye fi'n-nakl beyne ' ş-şekiifeteyn el- 'Ara-
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biyye ve'1-Latiniyye", Halkatü uaslin bey

ne 'ş -Şar~ ue' l-Garb: Eba 1-jamid el-Gazza

lf ue Masa b. Meymun, Rabat 1406 / 1986, 
s. 257-284; Fuat Sezgin, "N~1ü'1-fikri'1-
'Arabi ila Avrubba e1-Latiniyye ve dev
m İbn Meymün fi ~a1ik", a.e. içinde, s. 
285-297; Franz Rosenthal, "Avicenna's 
Influence on Jewish Thought", Auicenna: 

Scientist and Philosopher, ed. G. M. Wic
kens, London ı 952, s. 66-83 ; A. C. Crom
bie, "Avicenna's Influence on Mediaeva1 
Scientific Tradition", a.e. içinde, s. 84-
107; Kenelm Foster, "Avicenna and Wes
tern Thought in the 13th Century", a.e. 

içinde, s. 108-123; F. Gabrieli, "İlrni ve Ede
bi Tesirierin Bah Avrupa'ya intikali" Itre. 
İ l han Kutlu eri. İslam Tarihi, Kültür ue Mede

niyeti, ed. P. M. Holt, A. K. S. Lambton -
B. Lewis, istanbul 1989, N, 423-461). 

Son 150 yıldan beri Batı felsefesinin 
islam dünyasına girişi ve etkisi sonu
cunda bu felsefeyle ilgili eserler de ge
niş bir literatür oluşturacak sayıya ulaş
mıştır. Bu çerçevede gerek telif gerek
se tercüme şeklinde yayımlanan eserle
rin bazıları şunlardır: Rıza Tevfik. Fel
sefe Dersleri (1, istanbul 1330); Mehmet 
Emin Erişirgil, Kant ve Felsefesi (İstan
bul 1339); Paul Jan et ve Gabriel Sealles, 
Tahlili Tarih- i Felsefe- Me tali b ve Me
zahib: Ma ba'de't-tabia ve Felsefe-i 

· İlahiyye (tre Elmalılı Hamdi. istanbul 
1341); Cari Vorlander. Felsefe Tarihi 
(tre Mehmed İzzet - Orhan Sadeddin, I
II, istanbul 1928); Muhammed Ali Füru
gi, Seyr-i Hikmet der Orubbô. (l-111, 
Tahran 13 17 hş. ) Bertrand Russel. Tari
l]u'l-felsefeti'l-garbiyye (tre Zeki Ne
db Mahmud, Kah i re 1954) ; Hilmi Ziya Ül
ken, Yirminci Asır Filozoflan (baskı yeri 
ve yılı yok !Kanaat Kitabevi ll; a.mlf., Var
lık ve Oluş (Ankara 1968); Em ile Brehier. 
Felsefe Tarihi (tre Miraç Katırcıoğlu, 1, 
istanbul 1969) ; Mehmet S. Aydın. K ant 
ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı
Ahlak İlişkisi (İstanbul 1981); Şafak Ural, 
Pozitif Bilirnde Basitlik İlkesi'nin Be
lirlenmesi Yolunda Bir Deneme (İstan
bul 1981 ı; Yusuf Kerem, Tarif] u '1- felse 
feti'l-hadişe (Kahire 1986); Bedia Akar
su, Çağdaş Felsefe Akımlan (İstanbul 
1987); Süleyman Hayri Bo lay, Emile Bo
utrox'da Zorunsuzluk Doktrini (İstan
bul 1989); S. W. Saha kan. Felsefe Tarihi 
(tre. Aziz Yardım! ı, istanbul 1990), Alfred 
Weber, Felsefe Tarihi (İstanbul 1991); 
Teaman Duralı, Biyoloji Felsefesi (An
kara 1992). 

Batı felsefesinin tesiriyle çağdaş is
lam dünyasında ortaya çıkan materya-
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lizm ve pozitivizm gibi felsefi görüşle
rin bu coğrafyadaki durumunu tesbit 
eden, bu akımların temsilcilerine yer ve
ren çalışmalar da yapılmıştır . Söz konu
su akımların temsilcilerinin kendi eser
leri için çeşitli ülkelerde hazırlanan ve 
bir kısmı yukarıda zikredilen bibliyog
rafyalarda bilgi bulunmaktadır. Bunla
rın dışında Hilmi Ziya Ülken'in Türki
ye'de Çağdaş Düşünce Tarihi (1-1 1, Kon
ya 1966); Niyazi Serkes'in Türkiye'de 
Çağdaşlaşma (İstanbul, ts. ); Süleyman 
Hayri Bolay'ın, Türkiye'de Ruhçu ve 
Maddeci Görüşün Mücadelesi (İstan

bul 1966); M urtaza Korlaelçi'nin Türki
ye'ye Pozitivizmin Girişi ve İlk Etki
leri (İ stanbul 1986); Mehmet Akgün'ün 
Türkiye'ye Materyalizm'in Girişi ve İlk 
Etkileri (Ankara 1988); Muammer Muş
ta'nın Konya Enerjetizm Felsefe Oku
lu (Ankara 1990); Orhan Okay'ın Batı Me
deniyeti Karşısında Ahmet Midhat 
Efendi (Ankara 1975) , aynı yazarın İlk 
Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir 

Fuad (İstanbul 1969), M. Şükrü Hanioğ
lu'nun Bir Siyasal Düşünür Olarak 
Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi 
(İstanbul 1981) adlı eserlerle ontoloji, 
Schopenhauer ve estetikle ilgili Türki
ye'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
veren Ömer Naci Soykan;ın Türkiye'
den Felsefe Manzaralan adlı eseri (İs

tanbul 1993, s. 45-85) kayda değer ma
hiyettedir. 

islam düşüncesi ve felsefesinin XIX 

ve XX. yüzyıllardaki temsilcileri ve tartı
şılan konularla ilgili olarak Doğu ve Ba
tı dillerinde zengin bir literatür bulun
maktadır. Seyyid Ahmed Han, Namık 
Kemal. Ziya Paşa , Şinasi, Ahmed Cevdet 
Paşa, Tunuslu Hayreddin Paşa, Ali Sua
vi, Said Halim Paşa, Rifaa et-Tahta vf, 
Cemaleddfn-i Efgani, Muhammed Ab
duh. Musa Carullah Bigi. Reşfd Rıza. Mu
hammed İkbal. Ziya Gökalp, Mehmed iz
zet. Hilmi Ziya Ülken, İzmirli İsmail Hak
kı, Filibeli Ahmed Hilmi, Mustafa Abdür
razık, Mustafa Şekip Tunç, Seyyid Ku
tub, Murtaza Mutahhari, Ali Şerfatf, Sey
yid Muhammed Tabatabaf, Muhammed 
Azfz el-Lahbabf. Malik b. Nebf, Mevdu
df. Fazlurrahman. Seyyid Hüseyin Nasr, 
Rene Guenon (Abdülvahid Yahya). Frithjof 
Schuon, Hasan Hanefi, Muhammed Abid 
el-Cabirf, Zeki Necfb Mahmud ve Mu
hammed Arkoun gibi son iki asırda ya
şayan araştırmacı ve düşünürlerin eser
leri ve görüşleri hakkındaki tartışmalar 
halen devam etmekte olduğundan ko
nuyla ilgili literatür de gittikçe genişle-

mektedir (çağdaş İslam dünyasındaki fi 
kir hareketleri ve felsefe faaliyetleri hakkın

da genel bibliyografyaların dışında şu eser
Iere bakılabilir: Ahmed Harndi Tan pınar, 
XIX As1r Türk Edebiyati Tarihi, istanbul 
1956; Niyazi Berkes, Türkiye 'de Çağdaş· 

/aşma, İstanbul, ts.; lssa J. Boullata, Trends 

and Issues in Contemporary Arab Thought, 

Albany 1990, s. 195-211 ; Religion and Po

litics in Iran, ed. Nikki R. Keddie, New Ha
ven 1983, s. 237-243; Nikki R. Keddie, Ro

ats of Reuolution, An Interpretiue History 

of/ran, Binghamton 198 1, s. 299-307; His
ham Sharabi, Arab Intellectuals and the 

West: The Formatiue Years, 1875-1914, 

London 1970; Albert Hourani, Arabic Tho

. ught in the Liberal Age 1798· 1939, Cam
bridge 1984, s. 374 -395; Contempora1y 

Arab Political Thought Itre. Michael Pal
lis l. ed. Anouar Abd el- Mal ek, London 1983, 
s. 246-253; Hami d inayet, Arap Siyasi Dü

şüncesinin Seyri, tre . Hicabi Kı rlangıç, is
tanbul 1991, s. 295 -301; a mlf., ei-Fikrü 's· 

siyasi el-İslami el·mu'as1r, tre. İbrahim De
sükl Şi ta, Kah i re 1988; Luis lvad, Tarfl]u'l · 

fikri'l-M1şrf el-hadfş, min 'aşri İsma'fl ila 

şeureti 1919,1-11. Kahire 1983-1986; a.mlf., 
Tarfl]u '1· fikri' 1· M1şrf el-had iş, min hamle

ti ' I-Fransiyye ila 'asri İsma'fl, Kahire 1987, 
Ahmed Abdülhalim Atıyye, ei-AI]Iak fi'l

fikri'l· 'Arabi el-mu'aş1r, Kah i re 1410/ 1990, 
s. 213-226 : Abdüsselam Ben Abd el-Aif, 
D irasat fi'l · fikri'!· felsefi fi' 1-Magrib, Bey
rut 1983; Abdülbasıt Seyda, el·Vaçi'iyye

tü ' l-mantlklyye ue't-türaşi ' l· 'Arabf, ne

mu?ecü fikri Zeki f'lecfb Mahmud el-fel

sefi, Beyrut 1990, s. 297-303; Aziz Ahmed, 
Taril]-i Tefekkür·i İslami der Hind, tre. 
Nakl Lutfl- Muhammed Ca'fer Ya Hakkı, 
Tahran 1967; a.mlf , lslamic Modernism 

in India and Pakistan 1857-1964, Lon
don 1970; Makolm H. Kerr. Islami c re· 

form, The Political and Legal Theories of 

Muhammad Abduh and Rashfd R1da, Ca
lifornia 1966, s. 227-237 ; Mümtaz'er Tür
köne, Cemaleddin Efganf, Ankara 1994 ; 
a.mlf. , Siyasi İdeoloji Olarak islamclliğm 

Doğuşu, istanbul 1991; İsmail Kara, İslam· 
cilann Siyasi Görüşleri, istanbul 1994 , 
a.mlf., Türkiye'de İslamCIIlk Düşüncesi, 1-
111 , İstanbul 1986-1994) 

İslam filozoflarının hayatı, eserleri, gö
rüşleri ve kullandıkları terimleri içeren 
ve XX. yüzyılda hazırlanan yahut hazırlan 

makta olan ansiklopediler de çağdaş is
lam felsefesindeki literatürün en önem
li türlerinden birini teşkil eder. Encyclo
paedia of Islam, Encyclopaedia of Is
lam (new edition), İslam Ansiklopedisi, 
Encyclopaedia of Iranica, Encyclo-



paedia of Religion and Ethics, Dicti 
onary of Scientific Biography, Türk 
Ansiklopedisi, İslam - Türk Ansiklope
disi, Da'iretü'l -ma'arif-i Bozorg-i İs
lami, Türkiye Diyanet Vakfı İslam An
siklopedisi gibi ansiklopedilerde konuy
la ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

İslam dünyasında felsefeyle ilgili ola
rak makale türünde pek çok neşriyat 

yapılmış olup bu makalelerin yer aldığı , 

çeşitli dillerde yayımlanan dergilerden 
bazıları şunlardır: Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi ve diğer ila
hiyat fakülteleri dergileri, İslam Telkik
Ieri Dergisi, Şarkiyat Mecmuası, Dil 
ve Tarih- Coğrafya Fakültesi tarafından 
çıkarılan Felsefe Araştırmalan Enstitü
sü Dergisi, Felsefe Arkivi, İsldmf Araş
tırmalar Dergisi, Felsefe Dünyası, Ca
vfdan - l]ıred, Neşr- i Daniş, Ma 'arif, 
Kiyan, Keyhan-ı Ferhengf, Tahran. 
Tebriz, Kahire ve İskenderiye edebiyat 
fakülteleri dergileri, Ezher Üniversitesi 
Darü'l-ulüm Fakültesi dergisi, el-Fikrü 'l
'Arabi, Mecelletü'l- Cem 'iyyeti'l -fel
sefiyyeti '1- Mısriyye, Mecelle tü 't- Tarf
l]i'l- 'ulUmi.'J- 'Arabiyye, Pakistan Philo
sophical Journal, Journal ot the Pakis
tan Histarical Society, Muslim World, 
Hamdard Islamicus, The Islaınic Quar
terly, Islamic Culture, International 
Studies in Philosophie, Oriens, Studia 
Islamica, Arabica, Der Islam, Ameri
can Journal ot Asiatic Societies, Jour
nal ot the American Oriental Society, 
Arabic Science and Philosophy, Bul
lelin de Philosophie Medievale, Bul
lelin of the School ot Oriental and Af
rican Studies, Melanges de la Facul
te Orientale de Beyrouth, Zeitschrift 
der Deutschen Morgenlöndischen Ge
sellschatt (bk lngeborg Bloss - Marian
ne Schmidt Dumont, Union List of Mid

dle East Periodicals up to 1979, Hamburg 
1980) 

İslam dünyasındaki felsefe literatü
rünü tanıtan. konuyla ilgili çalışmala

rın büyük kısmına ulaşmayı sağlayacak 

özel bibl iyografya ve incelemeler de ya
pılmıştır. İslam düşüncesinin ilk döne
minde yazılan klasik kaynaklar için Ni
hat Keklik (Felsefe: Mukayeseli Tem el Bil

giler ve Kaynaklar, istanbul 1978, s. 305-
320) ve Mehmet Bayraktar'ın (islam Fel

sefesine Giriş, Ankara 1988, s. 8-23) eser
lerinin ilgili bölümlerine bakılab il ir. is
lam dünyasındaki felsefe tarihi yazımı
nın geçmişi hakkında Muhammed Takl 
Danişpejüh ' un makalesinde geniş bilgi 

mevcuttur ("Sergüzeşt ve Pendar u Güf
tar -ı Feylesılffuı -ı Namver-i Rüzgar u 
Taril].-i An", Şemseddin ŞehrezürT' nin, Nüz

hetü ' l-ervah ve ravzatü ' l-efrah [Tarfl].u '1-

hükema ']' ı içinde, Tahran I 365 h ş., 233 
sayfa) 

Gerek İs lam felsefesine gerekse Batı 
felsefesine dair ça l ışmalar için özel bib
liyografyalar da hazırlanmıştır. Hasan 
Sacit Keseroğlu ' nun tezi ( 1928-1978 Açık

lamalı Felsefe Bibliyografyası [lisans tezi, 
19801. i Ü Ed Fak , bu tez makaleler halin
de 1986- 1989 yı ll a rı aras ı nda Felsefe D er

gisi 'nde yayımlanmıştır) ve aynı yazarın 
Hegel hakkındaki kaynakçası ile ("Fel
sefe Yayınları Kaynakçası Hegel", Felse

fe Dergis i, sy. 1, İstanbul 1990, s. 192-
193) harf devriminden önce basılan Türk
çe felsefe eserlerini konu edinen Kadir 
Yerel'nin makaleleri ("Arap Harfli Türk
çe Felsefe Kitapları", Günümüzde Kitap

lar, sy 19-20, 22, istanbul 1985; "Arap 
Harfli Türkçe Felsefe Kitapları Kaynak
çası [1849-1928]", Felsefe Dergisi, sy 2, 

istanbul 1987, s. 157-169 ; sy 3 [19871, s. 
157-164) Türkiye'deki matbu felsefe eser
leri hakkında bilgi veren çalışmalardır. 

Bunların yanı sıra Seyyid Hasan iftihar
zade'nin denemeleriyle (Fihrist -i Maka

lat ü Kütüb-i Felse{f der Sal-ı 1353 hş. / 

1973- I 974, Tahran 135 3 h ş. 1 1975 ; Fih

rist -i Makalat ü Kütüb-i Felsefi der Sal - ı 

1396 hş./ 1975- I 976, Tahran I 398/ 1977) 
Y. M. Nawabi'nin A Bibliography of Iran 
adlı eserinde de (Tahran 1984, VI, 373 -493) 
konuyla ilgili bibliyografik bilgiler bu
lunmaktadır. Sadece İslam felsefesi ve 
bilimini konu edinen bibliyografyalar ara
sında, Seyyid Hüseyin Nasr ve arkadaş
larının hazırladığı An Annotated Bib
liography of Islamic Science adlı eser 
(1-11, Tahran 1975-19781. Anawati 'nin 1959-
1969 yılı arasındaki çalışmalara yer ve
ren makalesi ("Philosophie arabe et is
lamique. Bibliographie de la philosop
hie medievale en terre d'Islam pour les 
anne es 1959 - 1969", Bulletin de Philo

sophie Medievale, X-XI I, Lauven 1970, s. 
316-369) ve Charles E. Butterworth'un 
1987'ye kadar yapı lan İslam felsefesi 
çalışmalarını içine alan makalesi ("The 
Study of Arabic Philosophy Today", Ara

bic Philosophy and the West Continuity 

and lnteraction, Washington 1988, s. 60-
140) anılabilir. Şarkiyatçıların İslam dün
yasındaki felsefe faaliyetlerine dair ça
lışmaları için bu bibliyografyaların dışın
da Index Islamicus büyük oranda yar
dımcı olmaktadır. Ayrıca Necib el-Akl-
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kl'nin el-Müsteşrikün (1-111. Kahire 19801. 
Abdurrahman Bedevi'nin Mevsu'atü'l 
müsteşri)ı:in (Beyrut 1984) ve Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'
nin felsefeci müsteşriklere tahsis edi
len maddelerinde gerekli bilgiler bulun
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İshak b. Huneyn. Taril)u 'l-etıbba' (nşr Fuad 
Seyyid), Beyrut 1405 / 1985, nilşi rin girişi , s. 139-
146 ; ibn Cülcül, Taba~atü 'l-etıbba' ( nşr Fuad 
Seyyid ), Beyrut 1405/1985, naşirin gi ri şi, s. 1-
42; Ebü Hayyan et-Tevhidf. el-imta' ue 'l-mü'a
nese (nşr Ahmed Emin - Ah med ez-Zeyn). ı

lll, Kahire 1939·44; ibn Sina. "Fi Aksfun.i 'I-'ulü
mi'l- 'al!:liyye" (Tis'u Resa'il fi'l:hikme ve't
tabi'iyyat içinde). istanbul 1298, s. 71-80 ; Bi
rüni, Fihristü kütübi Muhammed b. Zekeriy
ya er-Razi (Fihrist-i Kitabhay-ı Razi ve Nam
hay-I Kitabhay-1 B/rün/ içinde. nş r . Mehdi Mu
hakkı k). Tahran 1366 h ş., s. 1-42; Şehabeddin 
es-Sühreverdf. Mecma'a·i Aşar-ı Farsiy-i Şeyl) -i 
işra~ (nşr Seyyid Hüseyin Nasr). Tahran 1348 
hş./ 1970 ; a.mlf., Mecma'a fi'l-f:ıikmeti 'l-ila
hiyye (nşr H. Corbin) , 1, istanbul 1945; ll , Tah· 
ran 1953; ibnü'I-Kıfti, Taril)u 'l)ıükema' (nşr. 
Behin-i Darai), Tahran 1371 hş., naşirin girişi, 

s. 49-60; Abdürrezzak ei - Kaşani, Kitabü Şerl:ı 
'ala Fuşüsü'l-/:ıikem, Kahire 1321 ; Taşköpriza
de. Meuzüatü'l·ulüm, 1-11 ; San Abdullah Efen
di. Mesneui-i Şerif Şerhi, istanbul 1287 -88, 1, 
15-23, 437; ll , 79-80 ; lll , 144, 405; IV, 51; Mu
hammed b. Ali , Mul)tasarü'z-Zenüzf, Leipzig 
1953; S. Mu nk. Melanges de philosophie juiue 
et arabe, Paris 1859; Salih Zeki. Asar-ı Bakı
ye, 1-11 , istanbul 1329; izmirli ismail Hakkı, Fel
sefe-i islamiyye Tarihi, istanbul 1338; Browne. 
Persian Literature, i-IV ; L. Gauthier. Introduc
tion a l'etude de la philosophie musulmane, 
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