FiLOZOF
tü. Resm-i filori genellikle akçe şeklin
de ödenirdi. Dolayısıyla altının değerine
oranla ödenen akçe miktarı da artardı.
Mesela 1468'de bu miktar 45 akçe iken
Kanuni Sultan Süleyman zamanında 50
akçe, 1566' da 70 akçe ve 1568' de 80
akçeye yükselmiş, altın karşılığı ise değişmemişti.

Eflaklar'a uygulanan verginin hafifliği
ni dikkate alan Osmanlı yöneticileri bunları zorunlu askeri hizmetle yükümlü tutmuşlardı; her beş hane bir voynuk (Slovence voynik "asker") verirdi. Osmanlılar
bazan "Eflak adeti" adı altında başka
gruplara da filori vergisi uygularlardı.
Rudnik bölgesindeki madenciler haraç
ve ispençe yerine hane başına 1 filori
vergi öderlerdi (Kanun-ı Kananname, s.
15-16). 936'da (1530) Semendire sancağı
çingenelerinden resm-i filori adıyla hane başına 80 akçe vergi alınıyordu (Barkan, s. 250).
Filori vergisi genelde "filorici" adı verilen bir görevli tarafından toptanır ve
doğrudan merkezi hazineye aktarılırdı.
Bazı hallerde sancak beyine tahsis edildiği de olurdu. XVII. yüzyılda filori vergisine tabi olanlara "filorici taifesi" veya
"filoriciyan" denirdi. Bu dönemin kanunlarında filorici, öşürden ve raiyyet rüsümundan muaf bulunan ve yıllık belli bir
vergi ödeyen kimseye denmekteydi. Akçe cinsinden verilen resm-i filori "hıdrel
lez" (rGz-ı Hızr) ve "kasım günü" (rGz-ı
kasım) olmak üzere yılda iki taksitte ödenirdi.
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varlıkların (idealar) bilgisine
Gerçek varlıklar ise güzellik,
iyilik, adalet vb. idealardır: bunlar ezelfebedi olan varlıklardır. Onları ancak filozof görür; onların bilgisine (episteme)
yine ancak filozof ulaşır.
Aristo da felsefeyi "gerçeğin bilgisi"
diye tanımlar ve filozofu izafl olanın,
pratik içinde ara sıra doğru olanın değil
ezelf- ebedf olanın ve sebepterin bilgisini arayan kimse olarak düşünür (La Metaphysique, 993b, 20- 30). Ona göre bir
düşüncenin ispatıyla ilgili mantık! istidlalde bulunmak ve varlığın ilk prensipleriyle son gayesi üzerinde akıl yürütmek filozofun başlıca uğraşıdır. ondan
başka bu işi yapacak kimse yoktur.

ve gerçek
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Filozof kelimesinin aslı Yunanca tilasofostur. Fila (sevgi, dostluk) ve sofya (hikmet, bilgelik) kelimelerinden meydana gelen tilasofya "hikmet sevgisi" (bk. FELSEFE), fila ve sofos kelimelerinden oluşan tilasofos ise "hikmeti seven, bilgelik dostu" anlamına gelmektedir. Bu kelime Arapça'ya feylesüf (çoğulu felasife)
olarak geçmiş, Osmanlı Türkçesi'nde ise
feylesof şekliyle kullanılmıştır; bugünkü
Türkçe'de ise Fransızca'daki filozof (philosophe) telaffuzu benimsenmiştir. İsla
mi literatürde feylesüf terimi yanında
daha kuşatıcı bir anlam ifade eden hakim kelimesi de yaygın olarak kullanıl
mıştır.

Filozof kelimesinin ilk defa eski Yunanbilinmektedir.
Ciceron ve Diogenes Laertius'un, Eflatun'un öğrencisi Herakleides Pontikos'un
bugün elde bulunmayan bir eserine dayanarak verdikleri pek kesin olmayan
bir rivayete göre filozof kelimesini ilk
kullanan düşünür Pisagor olmuştur. Daha önce sofos {hakim) kavramı kullanılır
ken Pisagor bunun insan hakkında pek
iddialı bir ifade olduğunu belirtmiştir.
Zira yalnız Tanrı'nın gerçek anlamda hakim olduğu söylenebilir, insan ise ancak
hikmet dostu (filasofos) olabilir. Söz konusu rivayete göre Pisagor filozofu şöy
le tasvir eder : Panayıra bazıları oyunlara katılmak, bazıları alışveriş yapmak,
bazıları da seyretmek için gider. Hayat
da bir panayır gibidir. Panayırdakl sonuncu grup gibi filozof da hayatta olup
bitenlere genel bir perspektiften bakar,
bunu karşılıksız olarak ve sadece teorik
bir tatmin için yapar.
lılar tarafından kullanıldığı

Herakleides Pontikos'tan alınan riva yeti desteklercesine Eflatun, Sokrates 'i n
Savunması ve DevJet'te filozofu yine
pazar- panayır örneği çerçevesinde tasvir etmeye çalışmış, insanın hakim olma
iddiasını reddederek onun ancak filozof
olabileceğini, fakat her seyreden insanın, her gözlem yapanın filozof olamayacağını söylemiştir. Çünkü insanların
çoğu, varlıkla yokluk arası bir varlık karakterine sahip görünürler dünyasında
ki nesnelerin bilgiyle bilgisizlik arası bir
şey olan sanılarında (doxa) takılır kalır

İlk İslam filozofu olarak bilinen Ya'küb
b. İshak et-Kindi de feylesüf kelimesinin etimolojisi üzerinde durmuş ve bunun "seven" anlamındaki tila ile "hikmet" anlamındaki süfadan oluştuğunu ,
buna göre felsefe kelimesinin "hikmet
sevgisi" anlamına geldiğini tesbit etmiş
tir (Resa,il, s. 172). Kindf filozofu ilirnde
gerçeği bulmayı, arnelde doğru olanı
yapmayı gaye edinmiş kişi olarak düşü
nür. Bu sebeple Kindf, insanların meş
guliyet alanlarının en yükseği ve en şe
reflisi olduğunu belirttiği felsefenin yolunu açan ve sonraki nesillere aktaran
eski filozofları saygı ve minnetle anar
(a.e., s. 97, 102). Şunu belirtmek gerekir
ki tarihi gelişimi içinde felsefe özellikle
İskenderiye okulunun etkisiyle teosofik
bir mahiyet kazanmış, dolayısıyla filozof da ilahi alemle ve metafizik varlık
larla ilişki kuran bir kimse olarak nitelendirilmiştir. Nitekim Kindf, nefsin bedenden bağımsız manevi bir cevher olduğunu izah için Eflatun'dan naklen şu
bilgiyi vermektedir: "Eskilerden birçok
arınmış filozof, bu dünyadan soyutlanıp
maddi nesneleri hiçe sayarak kendilerini varlığın hakikatini düşünmeye ve araş
tırmaya verince gaybın bilgisi onlara açıl
mış, insanların içinden geçeni bilmişler,
yaratılanların sırrına vakıf olmuşlardır"

(a.e., s. 274). Yine Kindf, "Felsefe insanın
gücüyettiği ölçüde Allah ' ın fiilierine benzemesidir" (a.e., s. 172) derken insanın
ruhen arınmasını ve maddi hazlardan
uzak bir hayat yaşayarak ahlaki erdemlerle donanmasını kastediyordu.

İslam dünyasında tabiat felsefesinin

Ebü Bekir er- Razi, çağ
ileri sürülen kendisinin filozof olmadığı, çünkü yaşantısının
mal mülk ve dünyevi olan hiçbir şeye
değer vermeyen filozofların önderi Sokkurucusu
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rat'ın yaşantısına

şın dışına çıkmaktır .

asına karşı

hiç benzemediği iddies-Sfretü 'l-felsefi yye adlı
bir eser kaleme alarak kendini savunmuş ve gerçek filozofun nasıl olması gerektiğini tartışmıştır. Ona göre insanın
dünyevi nimetlerden faydalanırken bu
konuda aşılmaması gereken en üst sı
nır zulme, can almaya ve Allah'ın gazabına yol açacak her şeyden , aklın ve adalet anlayışının uygun görmediği her türlü aşırı davranıştan sakınmaktır. Hazlara duyulan arzuyu tatmin etmenin en
alt sınırına gelince, insan kendisine za rarı dokunmayacak ve hastalığa yol açmayacak kadar gıda almalı, açlığını gidermenin ötesinde zevk ve lezzet almak
amacıyla yememelidir. Kendisini aşırı sı
cak ve soğuktan koruyacak barınakta
oturmalı , göz alıcı konaklarda yaşama
malıdır. "Bu ikisinin arasındaki hayat normal hayattır. Böyle bir yaşama tarzını
benimseyen kimse bundan dolayı felsefi yaşayışın dışına çıkmış sayılmaz; aksine o bu isme layıktır. Şu var ki ideal
hayat, en üst seviyede değil en aşağı seviyedeki bir hayat tarzında aranmalıdır.
Yüksek ruhlu kimseler refah içinde olsalar da kendilerini yavaş yavaş en aşa
ğı hayat standardında yaşamaya alıştı
rırlar. Fakat bunun da altına inerek Hintliler 'in, Maniheistler'in, rahip ve sOfilerin yaşadığı gibi yaşamak felsefi yaşayı-

şayıştan ayrılmak,
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gösteren bir minyatür (ibn

TSMK, III. Ahmed. nr. 3206. vr. 48•)
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Bu da normal yayok yere Allah ' ı öfkelendirmek ve filozofluktan kovulmayı
haketmek demektir. En yüksek hayat
seviyesi aşılınca da aynı durum söz konusudur. Özet olarak demek isterim ki
mademki şanı yüce yaratıcı bilgisizliğe
düşmeyen alim , zulmetmeyen adildir,
O'nun ilmi, adaleti ve rahmeti mutlaktır ;
ve mademki Allah bizim yaratanımız ve
sahibimiz, biz de onun kulları ve köleleriyiz, efendilerin en çok sevdiği köle de
kendi izinden gidendir; öyleyse şanı yüce
Allah'a en yakın olan kul en bilgin, en
adil, en merhametli ve en şefkatli olandır. İşte bütün filozofların , 'Felsefe insanın gücü yettiği ölçüde Allah 'a benzemesidir' sözüyle anlatmak istedikleri budur. Kısaca filozofça yaşamak işte budur" (es-Sfretü' /- fe lse{iyye, s. 198-199).
İslam düşünürleri içinde filozof kelimesinin anlamı ve filozof sayılması gereken kişinin nitelikleri üzerinde en çok
duran kişi Farabi olmuştur. Farabi ilimIerin en eskisi, en yükseği ve diğer bütün ilimleri kuşatan bir bilgi alanı olarak saydığı felsefeyi Grekler'in "hikmet"
veya "en yüksek hikmet" diye nitelendirdiklerini, ayrıca onu "en yüksek hikmete yönelme ve onu sevme" şeklinde tarif ettiklerini, bu hikmete sahip olana da
"en yüksek hikmeti seven. tercih eden"
anlamında filozof dediklerini söyler. Farabi de Kindi gibi düşünerek şöyle der:
"Felsefe öğrenmekten amaç yüce yaratıcıyı bilmek, O'nun değişikliğe uğrarna
yan 'bir', her şeyin etken sebebi ve ken di cömertliğiyle, hikmet ve adaletiyle
bu aleme düzen veren yüce varlık olduğunu bilmektir. Filozofun yapması gereken şey de gücü yettiği ölçüde yaratı
cıya benzemektir" (Risale {fma ye nbagi
en yü kaddem k:ab le te' allüm i'l- fe lsefe, s.
ı 90). Ayrıca Fa ra bi. bir kimsenin yalnız
teorik bilgilere sahip olmakla ancak "na kıs filozof" sayılabileceğini belirtir. "Kamil filozof" olabilmek için bu bilgileri yerinde ve zamanında kullanmak yani hayata yansıtmak gerekir. Bu açıdan , teorik bilgilerle arneli faziletiere sahip olmak yönünden filozofla devlet başkanı,
kral, kanun koyucu ve imam kavramları aynı anlama gelir ( Ta hşflü 's - sa 'ade, s.
38-43) Farabi gerçek filozofla ehliyetsiz, sahte ve erdemsiz filozofu birbirinden ayırır ve Eflatun'un D evl et'inden
faydalanarak gerçek filozofu şu şekilde
niteler : 1. Gerçek filozof teorik bilgilerle donanmış olmalı ve bunları kullanma
gücüne sahip bulunmalıdır. 2. Parlak bir

Aristo'yu
bir öğ r e nc isiyl e
tasvir eden
minyatür
(The World
o{ Islam.
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London 1976.
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Yapısı gereği

doğruluğu ve doğru olanları , adaleti ve
adil olanlan sevmeli, dik başlı ve havai
olmamalıdır. s. Yeme içme konusunda
aşırı gitmemeli, paraya pula değer vermemelidir. 6. Gururuna düşkün olmalıdır. 7. Yasaklardan sakınmalı , iyiyi ve
adaleti kolaylıkla benimsemeli. kötülü ğe ve zulme kolayca boyun eğmemeli
dir. 8. Doğru olanı elde etmek için azim
sahibi olmalıdır (a.g.e., s. 95-98) Farabi
ayrıca . filozofun toplumda "fezail " olarak şöhret bulmuş niteliklerle bezenmesi ve iyi davranışlar olarak bilineniere
aykırı hareket etmemesi gerektiğini belirtir (a.g.e., s. 44 -4 7 )
Gerçek ve sahte filozof ayrımı İhvan-ı
Safa tarafından da yapılmıştır. İhvan-ı
Safa. konuyu din- felsefe ilişkisi açısın
dan ele alarak dinle felsefe arasında temelde bir çatışma bulunmadığını. çatış 
manın felsefeyi bilmeyen sahte filozofla
(mütefel sif) şeriatın sadece şekli tarafını
bilen dindarlar arasında olduğunu ileri
sürmüştür (Resa' il, IV. 36, 50, 79). Onlara göre gerçekte filozofların hikmetiyle
peygamberin şeriatı. insanı oluşma ve
bozulma aleminin geçiciliğinden alarak
cennete veya felekler alemine, göklerin
genişliğine yükseltme gayesinde ·birleşir. Bundan dolayı İhvan-ı Safa filozoflar hakkında iyimser düşünmeyi ve onların görüşlerini incelerneyi tavsiye eder;
filozofları doğru dürüst anlamadan görüşlerine karşı çıkanları eleştirir (a.g.e.,
lll, 356-35 7). Bununla birlikte bizzat kendileri de sahte filozoflar yanında dehri
ve materyalist filozofları tenkit etmiş
lerdir (a.g.e., lll, 379, 45 5- 456) .
Şehristanl, el-Mil el v e'n - nihai'inde
Kindi'nin felsefe ve filozof tariflerini aynen tekrarlayarak filozofların hikmet ve
ilim hakkındaki görüşlerini özetledikten
sonra onları başlıca dört gruba ayırır.

FiNDiRiSKl
Bunlardan ilki nübüwet inancına sahip
olmayan Hint Brahmanistleri. ikincisi küçük bir zümre olan Arap hakimleridir.
Üçüncü grubu Grek filozofları teşkil eder;
bunlar da "hikmetin direkleri " olan mütekaddimin ile (Thales, Anagsagoras, Anaksimenes, Empedokles, Pythagoras, Sakrat, Eflatun'dan ibaret yedi fi lozof ve bunl arı takip edenleri MeşşiH!er ve Stoalı
lar'dan meydana gelen müteahhirindir.
Dördüncü grup ise islam filozofları olup
bunlar aslında islam'dan sonraki Acem
hakimleridir (ll , 58-60). Şehristani. eserinin islam filozoflarına ayırdığı bölümünde on dokuz filozofun adını kaydeder
ve bunların en büyüğünün ibn Sina olduğunu söyler (ll , 158- 159).
Gazzali ise filozofları başlıca üç sınıfa
Bunlardan dehriyye en eski filozoflardan olup yaratıcıyı inkar etmiş ve
alemin ezeli olduğunu savunmuştur. ikinci sınıfı oluşturan tabiatçılar yaratıcının
varlığını kabul etmekle birlikte ruhun
ölümlü olduğunu ve yeniden hayata dönmeyeceğini ileri sürmüş, dolayısıyla ahiret hayatını inkar etmişlerdir. ilahiyyatçılar diye adlandırılan üçüncü sınıf Sakrat. Eflatun ve Aristo'nun da dahil olduğu müteahhirin devri filozoflarıdır. Bunlar dehri ve tabiatçı filozofları eleştir
mişler, ayrıca Aristo da Sakrat ve Eflatun·u tenkit etmiştir. Bununla birlikte
Gazzali, hem bu filozofları hem de onların izinden giden Farabi ve ibn Sina gibi
islam filozoflarını tekfir etmiştir (el·Mün·
ki? min e'çi -da/al, s. 18-22).
ayırır .

ibn Rüşd'ün filozofları savunan karşı
rağmen Gazzali'nin onları
eleştirip tekfir etmesi esasen kelamcı
lar, mutasawıflar, fukaha ve muhaddisler arasında mevcut olan olumsuz tavrı
daha da pekiştirmiştir. Birçok islam aliminin ve özellikle ibn Teymiyye ile diğer
Selefiler'in filozoflara hücumunda, tanınmış islam filozoflarının islami akidelerle uzlaştırılması güç bazı görüşleri yanında kendilerine filozof süsü veren bir
kısım kimselerin, batıni ve ibahi telakkilerini felsefi görüş ve düşünceler şek
linde takdim etmelerinin de büyük tesiri olmuştur.
görüşlerine
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Esterabad şehrine bağlı Pindirisk köyünde doğdu. Safevi dönemi felsefecilerinin en önemlilerinden biri olup babası
Mirza Beg ve dedesi Seyyid Sadreddin
Esterabad ' ın ileri gelenlerindendir. Pindiriski'nin ilk tahsilini bu köyde tamamladığı tahmin edilmektedir. Daha sonra
isfahan'a giderek eğitimine burada devam etti.
Findiriski. çeşitli tarihlerde gittiği Hindistan'da iran asıllı Azer Keyvan'ın öğ 
rencileriyle kurduğu ilişkiler sonucunda
Zerdüştlük, Budizm ve diğer Hint inançlarını yakından tanıdı. iran'da Safevi sul-

tanlarından Şah ı.

Abbas ve onun yerine
geçen Şah Safi'den. Hindistan'a gittiğin
de de Şah Cihan gibi Hint sultanların
dan saygı ve itibar gördü. Bununla birlikte sOfi tabiatlı bir kişi olan ve giyim
kuşamına pek dikkat etmeyen Findiriski'nin devlet büyükleri ve zenginlerle iliş
kide bulunmaktan hoşlanmadığı anlaşılmaktadır.

isfahan'da öğretim faaliyetinde de bulunan Findiriski'nin derslerinde ibn Sini'i'nın eş -Şifrl' ve el-~anıJ.n adlı eserlerini okuttuğu nakledilmektedir. Bundan dolayı , Xl. (XVII.) yüzyılda iran ' ın fikir hayatında büyük rol oynayan ve Mir
Damad, Şeyh Bahaeddin Amili, Feyz-i Kaşani gibi şahsiyetlerin oluşturduğu isfahan Mektebi'nin düşünürlerinden biri
sayılır. Eserlerinin, kendisine büyük ilgi
gösteren Şah Safi'nin kütüphanesine verilmesini vasiyet eden Pindiriski yaklaşık seksen yaşında isfahan'da vefat etti. Aynı şehirdeki Taht-ı FOlad ve Tekiyye-i Mir de denilen Baba Rükneddin Mezarlığı'na defnedildi. Mezarı zamanla bölge halkı için bir ziyaret yeri haline gelmiştir.

Findiriski'nin, çeşitli felsefi disiplinler
özellikle geometri, kimya ve matematikte uzman olduğu nakledilmekle
birlikte bu konularla ilgili görüşleri bilinmemektedir. Canlı hayvan kesrnek mecburiyetinde kalacağı endişesiyle hacca
gitmekten kaçındığı şeklindeki rivayetler onun Hint kültüründen etkilendiğini
göstermektedir. Dervişler gibi pejmürde
kıyafetle gezmesinde de aynı kültürün
rolü olabilir. Findiriski, Hint kültürüne
duyduğu bu ilgi sonucunda Hint felsefesi
ve mistisizminin önemli metinlerinden
biri olan Yoga- vasishtha adlı eserle ilgili açıklamalar kaleme almıştır. Yaşa
dığı dönemde ilim çevrelerinde tanınma
sına rağmen kendisinden sonrakilere etkisinin eserleri aracılığıyla değil, daha
çok Muhammed Said Sermed, Molla Receb Ali Tebrizi, Aga Hüseyin Hansari ve
Muhakkık-ı Sebzevari gibi talebeleri vayanında

sıtasıyla olduğu anlaşılmaktadır.

Findiriski, Kaşide-i Ya'iyye'de ve Hint
mistisizminin önemli eserlerinden birine yazdığı haşiyede tasawufi ve işraki
görüşler ileri sürmüşse de öteki risalelerinin muhtevasından onun ibn Sina
geleneğine mensup olduğu anlaşılmak
tadır. Pindiriski ve talebelerinin, derslerinde ibn Sina'nın eserlerini okuttuklarına dair kaynaklarda geçen bilgiler de
bunu desteklemektedir. Bunun bir gereği olarak, hareket kavramını işlediği
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