
Bunlardan ilki nübüwet inancına sahip 
olmayan Hint Brahmanistleri. ikincisi kü
çük bir zümre olan Arap hakimleridir. 
Üçüncü grubu Grek filozofları teşkil eder; 
bunlar da "hikmetin direkleri " olan mü
tekaddimin ile (Thales, Anagsagoras, Anak
simenes, Empedokles, Pythagoras, Sak
rat, Eflatun'dan ibaret yedi fi lozof ve bun
l 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. ese
rinin islam filozoflarına ayırdığı bölümün
de on dokuz filozofun adını kaydeder 
ve bunların en büyüğünün ibn Sina ol
duğunu söyler (ll , 158- 159). 

Gazzali ise filozofları başlıca üç sınıfa 
ayırır . Bunlardan dehriyye en eski filo
zoflardan olup yaratıcıyı inkar etmiş ve 
alemin ezeli olduğunu savunmuştur. ikin
ci sınıfı oluşturan tabiatçılar yaratıcının 

varlığını kabul etmekle birlikte ruhun 
ölümlü olduğunu ve yeniden hayata dön
meyeceğini ileri sürmüş, dolayısıyla ahi
ret hayatını inkar etmişlerdir. ilahiyyat
çılar diye adlandırılan üçüncü sınıf Sak
rat. Eflatun ve Aristo'nun da dahil oldu
ğu müteahhirin devri filozoflarıdır. Bun
lar dehri ve tabiatçı filozofları eleştir

mişler, ayrıca Aristo da Sakrat ve Efla
tun·u tenkit etmiştir. Bununla birlikte 
Gazzali, hem bu filozofları hem de onla
rın izinden giden Farabi ve ibn Sina gibi 
islam filozoflarını tekfir etmiştir (el·Mün· 

ki? min e'çi -da/al, s. 18-22). 

Filozofla rı Büyük iskender' in huzurunda gösteren bir min

vatür (Firdevsi. Ştihname. iü Ktp .. FY, or. 1406. vr. 98~ ) 

ibn Rüşd'ün filozofları savunan karşı 
görüşlerine rağmen Gazzali'nin onları 

eleştirip tekfir etmesi esasen kelamcı
lar, mutasawıflar, fukaha ve muhaddis
ler arasında mevcut olan olumsuz tavrı 
daha da pekiştirmiştir. Birçok islam ali
minin ve özellikle ibn Teymiyye ile diğer 
Selefiler'in filozoflara hücumunda, ta
nınmış islam filozoflarının islami akide
lerle uzlaştırılması güç bazı görüşleri ya
nında kendilerine filozof süsü veren bir 
kısım kimselerin, batıni ve ibahi telak
kilerini felsefi görüş ve düşünceler şek
linde takdim etmelerinin de büyük tesi
ri olmuştur. 
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FİNDİRİSKİ 

( J--..J..._;_ı ) 

Mlr Ebü 'l-Kasım b. Mirza 
Findiriskl Hüseyn\' Esterabadl 

(ö. 1050/ 1640 -41) 

İbn Sina geleneğine mensup 
felsefeci. 

_j 

Esterabad şehrine bağlı Pindirisk kö
yünde doğdu. Safevi dönemi felsefecile
rinin en önemlilerinden biri olup babası 
Mirza Beg ve dedesi Seyyid Sadreddin 
Esterabad ' ın ileri gelenlerindendir. Pin
diriski'nin ilk tahsilini bu köyde tamam
ladığı tahmin edilmektedir. Daha sonra 
isfahan'a giderek eğitimine burada de
vam etti. 

Findiriski. çeşitli tarihlerde gittiği Hin
distan'da iran asıllı Azer Keyvan'ın öğ 
rencileriyle kurduğu ilişkiler sonucunda 
Zerdüştlük, Budizm ve diğer Hint inanç
larını yakından tanıdı. iran'da Safevi sul-

FiNDiRiSKl 

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 bir
likte sOfi tabiatlı bir kişi olan ve giyim 
kuşamına pek dikkat etmeyen Findiris
ki'nin devlet büyükleri ve zenginlerle iliş
kide bulunmaktan hoşlanmadığı anla
şılmaktadır. 

isfahan'da öğretim faaliyetinde de bu
lunan Findiriski'nin derslerinde ibn Si
ni'i'nın eş -Şifrl' ve el-~anıJ.n adlı eser
lerini okuttuğu nakledilmektedir. Bun
dan dolayı , Xl. (XVII.) yüzyılda iran ' ın fi
kir hayatında büyük rol oynayan ve Mir 
Damad, Şeyh Bahaeddin Amili, Feyz-i Ka
şani gibi şahsiyetlerin oluşturduğu is
fahan Mektebi'nin düşünürlerinden biri 
sayılır. Eserlerinin, kendisine büyük ilgi 
gösteren Şah Safi'nin kütüphanesine ve
rilmesini vasiyet eden Pindiriski yakla
şık seksen yaşında isfahan'da vefat et
ti. Aynı şehirdeki Taht-ı FOlad ve Tekiy
ye-i Mir de denilen Baba Rükneddin Me
zarlığı'na defnedildi. Mezarı zamanla böl
ge halkı için bir ziyaret yeri haline gel
miştir. 

Findiriski'nin, çeşitli felsefi disiplinler 
yanında özellikle geometri, kimya ve ma
tematikte uzman olduğu nakledilmekle 
birlikte bu konularla ilgili görüşleri bilin
memektedir. Canlı hayvan kesrnek mec
buriyetinde kalacağı endişesiyle hacca 
gitmekten kaçındığı şeklindeki rivayet
ler 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 il
gili açıklamalar kaleme almıştır. Yaşa
dığı dönemde ilim çevrelerinde tanınma
sına rağmen kendisinden sonrakilere et
kisinin eserleri aracılığıyla değil, daha 
çok Muhammed Said Sermed, Molla Re
ceb Ali Tebrizi, Aga Hüseyin Hansari ve 
Muhakkık-ı Sebzevari gibi talebeleri va
sıtasıyla olduğu anlaşılmaktadır. 

Findiriski, Kaşide-i Ya'iyye'de ve Hint 
mistisizminin önemli eserlerinden biri
ne yazdığı haşiyede tasawufi ve işraki 
görüşler ileri sürmüşse de öteki risale
lerinin muhtevasından onun ibn Sina 
geleneğine mensup olduğu anlaşılmak
tadır. Pindiriski ve talebelerinin, dersle
rinde ibn Sina'nın eserlerini okuttukla
rına dair kaynaklarda geçen bilgiler de 
bunu desteklemektedir. Bunun bir ge
reği olarak, hareket kavramını işlediği 
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risalesinde bir yandan Tanrı'nın varlığı
nı ispat yöntemlerinden biri olan hare
ket delilini kullanmakta, öte yandan da 
Şehabeddin es-Sühreverdi'de "nüranl ör
nekler" şeklini alan Eflatun'un idealar 
düşüncesine varlığın izahında ihtiyaç bu
lunmadığını savunmaktadır. Aynı şekil

de, İbn sına ve Sühreverdl gelenekleri
ne bağlı filozoflar arasında önemli tar
tışmalara konu olan, zat ve zatlde teş
kik*in mümkün olup olmadığına dair 
tartışmalarda İbn Sina'nın görüşünü be
nimsemektedir. Buna göre, içine aldığı 
tikellerin tümüne aynı şekilde tetabuk 
eden tümellere "mütevatl", bu kapsayı
şın öncelik- sonralık, şiddet- zayıflık vb. 
açılardan farklılık arzettiği tümellere ise 
"müşekkek" denilmektedir. İbn Sina bu 
anlamda teşkJkin mahiyetierde bulun
madığını, Sühreverdl ise bulunduğunu 
savunmuştur. Findiriski, Molla Muzaf
fer Kaşanl'nin bu konuyla ilgili sorusu
na teşkı'Kin zatılerde, dolayısıyla mahi
yetierde de bulunduğu cevabını vererek 
İbn Sina geleneğini devam ettirmiştir. 

İnsanın küçük alem, alemin de büyük 
insan olduğu şeklindeki stoa felsefesin
den gelen, daha çok batıni ve tasawuf 
çevrelerinde ilgi uyandıran benzetmeye 
Pindiriski de başvurmaktadır. Ona göre 
her organın bir görevi bulunduğu gibi 
her insanın da bir işi, bir sanatı olmalı
dır. "Sanat" kelimesine, belirli bir konu
da özel bir gaye için yapılan bütün faali
yetleri içine alacak şekilde geniş bir an
lam veren Pindiriski sanatların konusu
nun tümel veya tikel olabileceğini, ga
yelerinin ise ya konusunun iyileştirilme
si (salah} veya bozulması (fesad}, ya da 
bunlardan ikisinin de dışında olacağını 
ifade etmektedir. Sanatları gayeleri, ko
nuları, iyi ve kötü, faydalı ve faydasız 
oluşlarına göre çeşitli açılardan izah ve 
tasnif etmektedir. Bu sınıflandırmalar
da külll varlık ve olguları konu edinen, 
ayrıca failini bu konuyu mükemmelleş
tirmeye yöneiten meslek en üstün sa
nattır; peygamberlik, imamlık, mücte
hidlik ve filozofluk bu gruba girer. Yi
ne konusu külll olmakla birlikte failini 
bu hususta tahribat yapmaya sevkeden 
meşguliyetler de vardır. Pindiriski bu 
gruba inançsızlar (mülhid), ibahiler, zalim 
halifeler, bid'atçılar ve sofistlerin faali
yetlerini örnek gösterir. Çünkü bunlar 
evrensel düzenin üzerinde kurulduğu nü
büwet, hilafet, ictihad ve felsefeyi yık
mayı gaye edinmişlerdir; bu yüzden de 
insanların en kötüleridir. İnsanların meş
gul oldukları sanatlar bu şekilde tasnif 
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edilirken bunlara bir yandan ahiakl de
ğer hükümleri yüklenmekte, öte yandan 
da kötü kabul edilenler için tedavi yol
ları gösterilmektedir. Bundan dolayı, ga
yeleri kötülük olan mülhid vb. kişilerin 

tedavisini siyası otoriteye ve müctehid
lere havale ederek onların ortadan kal
dırılmasını öğütlemektedir. Diğer taraf
tan bu tasnifte filozof ve müctehid gi
bi kişilerin peygamberlerle aynı grup
ta anılması, bunların toplum tabakaları 
içindeki yerini ve derecesini tesbite yö
neliktir. Ayrıca her grubun kendi içinde 
gizli bir derecelenmesinin söz konusu 
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Pindi
riski'nin kendisi, belki de böyle bir so
run çıkabileceğinin farkında olduğu için, 
sanatlarla ilgili görüşlerine yer verdiği 
risalesinde filozofla peygamberi çeşitli 

açılardan karşılaştırmaktadır. Ona göre 
filozoflar ilim ve arnelde yanlış yapabi
lirler, buna karşılık peygamberler hata 
etmezler; filozofların bilgi kaynağı dü
şünce ve amel, peygamberlerinki ise va
hiy ve ilhamdır. Nübüwet ve (Şia'ya göre) 
imametin müktesep olmamasına kar
şılık felsefe çalışılarak ve kazanılarak 

elde edilir. Peygamberlikle filozofluk ara
sında buna benzer önemli farkları sıra
layan ve peygamberlerin ifade ettikleri 
bilgilerle diğer bilgi türleri arasında kesin 
bir ayırım gözeten Findiriskl, bu görüşle
riyle konu etrafında İslam felsefesine za
man zaman yöneltilen eleştirilerin yan
lışlığını belirtmiş olmakta, ayrıca Farabi 
ve İbn Sina'nın görüşlerini benimseyen 
felsefecilerin bu konuyu nasıl anladıkla
rına bir örnek teşkil etmektedir. 

Eserleri. Arapça ve Farsça yazan Pindi
riski'ye nisbet edilen bazı eserlerin nüs
haları tesbit edilememiştir. Eserlerinin 
önemlileri şunlardır: 1. RisQJe-i Şma 'iy
ye. lfa~a,i~u·ş-şma,t, Şma,tu'l-J:ıa
~ii, i~ ve Şma 'iyye gibi adlarla da anılan 
bu risale Farsça yazılmış olup yirmi dört 
bölüm ve bir sonuçtan oluşur. Çeşitli sa
nat ve ilimierin tarifleri. faydaları, halkın 
sanatları ve ilimleri öğrenmeye teşvik 
edilmesi, varlık mertebeleri gibi konula
rı ihtiva eder. Çeşitli yazma nüshaları bu
lunan risale (Danişpejuh. Fihrist-i Mikro
filmha-yı Kit:ab{)fine-i Merkezi-yi Daniş

gah- ı Tahran, s. 567, 624. 671; a.mlf .. Fih
rist-i Mikrofilmha-yı Kit:ab{)fine-i Merkezi 
vü Merkez-i Esnad-ı Danişgah-ı Tahran, s. 
19; Münzevi, ı. 661-662) önce Hindistan'da 
(1267, taş basması). daha sonra Tahran'
da Ali Ekber- i Şehabi'nin notlarıyla (1317 
hş.) basılmıştır. Son olarak Seyyid Ce
laleddin Aştiyanl tarafından seçmeler 

halinde yayımlanmıştır (Münteaabtitl ez 
Aşar-ılfükema-yı İlahi-yi İran içinde, I, 63-
80). Eseri Muhammed TakJ Naslr-i Tüsf 
Arapça'ya çevirmiştir (Danişpejuh , Fihrist-i 
Nüsaaha-yıljattfy-i Kitabaane-i Danişke
de-i lfu~ü~. s. 437). 2. ~aşfde-i Ya,iyye. 
FindiriskJ'nin en ünlü eseri olan bu Fars
ça kaside felsefi ve tasavvufl bir mahi
yet taşımakta olup meşhur şair Nasır-ı 
Hüsrev'i taklit ederek ve ona cevap olmak 
üzere yazılmıştır. Bazı nüshaları bulunan 
bu eser de (Danişpejuh. Fihrist-i Mikro
filmha-yı Kitabaane-i Merkezi-yi Daniş
gah- ı Tahran, s. 163) basılmıştır (Tahran 
1352 hş . ) . ~aşfde-i Ya,iyye, Seyyid Mu
hammed Salih Halhalf ve Molla Abbas 
ed-Darabl tarafından şerhedilmiştir (bu 
şerhlerin çeşitli tarihlerdeki baskıları için 
bk. Hanbaba, II, 3245; Tahran!, e?·~erl'a, 
IX/3, 850; XIV. 15) . Risale Seyyid Hüseyin 
Nasr tarafından kısmen İngilizce'ye çev
rilmiş , bu tecrümeden de Türkçe'ye akta
nımıştır (Nasr, İslam Düşüncesi Tarihi için
de, III, 143-145). 3. Risale fi'l-l;ıareke. Ma
~ületü'l-l;ıareke ve't-tal;ılp~u ifhıi adıy

la da anılan Arapça bir risaledir. Eserde 
her hareketin tek yaratıcı olan ilk hare
ket ettiriciye geri döndüğü belirtilmek
te ve Eflatun'un savunduğu idealar red
dedilmektedir. Risale Aştiyanl tarafından 
seçmeler halinde yayımlanmıştır (Mün
teaabtitf ez Aşar-ılfükema-yı İlahf-yi Iran 
içinde, I, 81-87). 4. Risale der Teşkfk. Ce
vab-ı Su, Qlat-ı Mu?aifer-i Kaşanf adıy
la da anılmaktadır. Molla Muzaffer Kaşanf 
adlı bir şahsın sorduğu sorulara Findiris
ki'nin verdiği cevapları ihtiva eden bu 
Farsça risale zatllerde (tümel kavramlardal 
teşkıl<in mümkün olup olmadığı hakkın
dadır. Eser Aştiyani tarafından seçme
ler halinde yayımlanmıştır (ag.e. içinde, 
ı. 90-94). S. lfaşiye-i Côg. Hint mistisiz
mi ve felsefesiyle ilgili, MaM- Ramaya
na ve Vasishtha Ramayana adlarıyla da 
anılan Yoga - Vasishtha adlı Sanskritçe 
eserden yine aynı dilde Laghu- yoga
vasishtha adıyla yapılan özet; Ekber Şah 
zamanında Nizameddin Panipeti tarafın
dan Farsça'ya çevrilmiş ve bu esere Pin
diriski Farsça haşiyeler yazmıştır. Bu ha
şiye dolayısıyla müellif İslam dünyasın
daki Hindistan uzmanlarından biri ola
rak değerlendirilmektedir. Findiriski'nin 
eseri Şerl;ı-i Côg olarak da anılır. 

Findiriski'nin bunlardan başka Uşı1.-

1ü '1- fuşı1.1, Tal;ıJP~u '1- mezelle, Risale 
der kimya,, Kitab ti't-tefsfr, RisQJe if 
hakikati'1- vücud, Risale fi'l- maküla
ti'l ~ '~şr, RisQJe if irtibıifi.'l-l;ıadiş. bi'l
~adfm, Münte.f.ıab-ı Côg, Ferheng-i 



Côg, Divan ve Taril]-i Şafeviyye adlı 
eserleri olduğu belirtilmektedir. 
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Baltık denizinin kuzey kolu Botni körfe
ziyle doğu kolu Pin körfezi arasından baş
layarak kuzeye doğru uzanır. Tek meclis
li, çok partili parlamenter rejimle yöneti
len Finlandiya Cumhuriyeti 'nin (Fince adı 
Suomen Tasavalta) yüzölçümü 338.145 
km 2, nüfusu 5.058.000 ( ı993). başşeh
ri Helsinki (501.74ı)ve nüfusu 100.000'i 
aşan öteki şehirleri Espoo ( 178.899), Tarn
pere (ı75 . 202). Turku (160.320). Vantaa'
dır (159 .462) 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Ülke toprakları yüzey şekilleri açısın
dan sade bir görünüşe sahiptir. Bunun 
sebebi, jeolojinin dördüncü zamanının 
başlarında buraları kaplayan büyük bu
zul örtüsünün daha eski dönemlerde olu
şan araziyi aşındırarak hafif engebeli bir 
duruma getirmesidir. Finlandiya'nın coğ
rafyasına damgasını vuran çok sayıdaki 
göl de söz konusu buzulların hareketi 
ve erimesiyle ortaya çıkmıştır. Yine bu
zul örtüsünün kuzeye doğru çekilmesi 
sırasında bıraktığı "moren depolar!" da 
güneydeki birbirlerinden yaklaşık 20 km. 
mesafede bulunan ve yükseklikleri 1 00 
metreyi geçmeyen iki alçak tepe sırası
nı meydana getirmiştir. Arazinin yük
sekliği güneyden kuzeye doğru artar ve 
Laponya'daki Haltia tepesiyle ( 1324 m.) 
en yüksek noktasına ulaşır. Buzullar sa
dece iç kesimlerin yüzeyine son şeklini 
vermekle kalmamış, kıyıların da karalar 
içine sokulan fiyordlar vasıtasıyla şekil
lenmesine sebep olmuştur ; bu dantel gi
bi işlenmiş kıyıların önünde de irili ufaklı 
binlerce ada bulunmaktadır. 

Bir kuzey ülkesi olmasına rağmen Fin
landiya'da Atlas Okyanusu'nun etkisiyle 
nisbeten ılıman bir iklim hüküm sürer. 
Ülke toprakları her ne kadar kış mevsi
minde kalın bir kar ve buz örtüsünün al
tında kalırsa da en soğuk ay ortalama
ları kuzeyde -1 s. güneyde ise -7 dere
cenin altına inmez. Yağış miktarı güney
den kuzeye doğru azalır ve güneyde 700 
mm. olan yıllık ortalama kuzeyde 400 
milimetreye kadar düşer. 

Finlandiya, sayısı 60.000' e yaklaşan 
göllerinin çokluğuyla ün salmış ve "göl-
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ler memleketi" diye tanınmıştır. Sığ ve 
kıyıları çok girintili çıkintılı olan bu göl
ler, çeşitli akarsu ve kanallarta gruplar 
halinde birbirine bağlanarak büyük bir 
sistem teşkil eder. Ülkedeki nehirler kı
sadır. Doğal bitki örtüsü gür olup top
rakların yaklaşık üçte ikisi, çoğu çam 
cinslerinden ve öteki iğne yapraklı ağaç
lardan (ladin ve köknar gibi) meydana ge
len ormaniarta kaplıdır. 

1993 istatistiklerine göre Finlandiya'
da km 2 başına düşen nüfus yoğunluğu 
16,S'tir; bu oran sanayide ileri gitmiş 
güney bölgesinde 47'ye çıkarken tenha 
kuzey bölgesinde 9'a iner. Ülke nüfusu
nun dörtte birine yakın bir kısmı(% 23'ü) 
Helsinki (% ı O), Espoo, Tampere, Turku 
ve Vantaa'nın oluşturduğu beş büyük 
şehirde yaşar. Pince ve isveççe'nin res
mi dil olduğu ülkede Pince konuşanlar 
nüfusun % 93,S'ini, İsveççe konuşanlar 
ise % S,9'unu teşkil ederler. Halkın bü
yük çoğunluğu (% 88, ı) Lutherciler'den, 
geriye kalanı Ortodoks (% ı , ı) ve her
hangi bir kiliseye bağlı olmayanlardan 
(% 9,9) meydana gelir. 

Finlandiya· nın ekonomisi esas itiba
riyle orman ürünlerine ve bunları işle

yen sanayi e dayanır; bundan dolayı Pin
ler kendilerine bu kadar gelir sağlayan 
ormaniara "yeşil altın" adını verirler. Or
man işletmeciliğinin en fazla geliştiği 

bölge, ülkenin güneyindeki Kymi ırma
ğının çevresinde yer alan kesimdir. iş
lenmiş ve yarı işlenmiş orman ürünle
ri su yollarının sağladığı ucuz ulaşım 

imkanlarından faydalanılarak belli mer
kezlerde toptanır ve ihraç edilir. Orman 
endüstrisinin başlıca ürünleri kereste, 
kontrplak, kağıt hamuru. selüloz, kağıt 
ve kibrittir. Finlandiya Batı Avrupa ülke
lerinin en büyük kağıt kaynağıdır; özel
likle ingiltere kullandığı kağıdın büyük 
bir kısmını buradan alır. Ülkede endüstri
leşmenin çeşitlenınesini engelleyen en 
önemli faktör yeraltı kaynaklarının zen
gin olmayışıdır; doğu taraflarında çıka
rılan bakır ve çinkodan başka önemli bir 
maden cevheri bulunmamaktadır. Diğer 
önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır. 

Ülkede en fazla sığır (1990'da 1.315.000 
baş). domuz ( 1.290.000 baş) ve kuzeyde 
yaşayan Laponlar tarafından da ren ge
yiği (240.000 kadar) beslenir. Ayrıca Bal
tık denizinde balıkçılık yapılır. finlandi
ya'da toprakların sadece% 9'unun eki
me elverişli olması sebebiyle ziraat im
kanları son derece kısıtlıdır. Daha çok 
ülkenin güneydoğusuna inhisar eden ta
rım alanının % 40 'ında ot yetiştirilmek-
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