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li! İSMAİL DURMUŞ 

Düşüncesi_ a) Fikri ŞahsiyetL İbnü'I
Mukaffa' eski F'ars ilim ve siyaset gelene
ğini bilmesi, bürokratik tecrübesi dolayı

sıyla siyasi meselelere nüfüzu ve ıslahat

çı tavrıyla İslam düşünce tarihinin özgün 
şahsiyetlerindendir. Bu sebeple Arap nes
rin in kurucuları arasında sayılmanın yanı 
sıra düşünür kişiliğiyle de. tanınır. Pehlevi 

dilinden Arapça'ya yaptığı başarılı tercü
meler, Sasanl devlet geleneğiyle çağının 
İslami anlayışları arasında köprü oluştur
muş, F'ars ve bir ölçüde Grek kültürüne 
dair geniş bilgisiyle müslüman ilim ve fi

kir adamlarının erken bir dönemde bu
luşmasını sağlamıştır. 

Telif ve tercüme eserleri topluca de
ğerlendirildiğinde ibnü'I-Mukaffa'ın ça
lışmalarını özellikle siyaset, eğitim ve ah
lak alanlarında yoğunlaştırdığı görülür. 

İlim. din ve felsefe üzerinde duruşu da 
esas itibariyle bu· üç alanla bağlantılıdır. 
Emev'iler'in son ve Abbasller'in ilk dönem
Ierinde yüksek bürokrat olarak devlet hiz

metinde bulunmuş olması İslam toplu

munda yaşanan problemierin farkına var

masını sağlamış. bu problemler kendisin
de ıslahatçı bir şuur ve iradenin gelişme
sine yol açmıştır. Dolayısıyla İbnü'l-Mu
kaffa'ın fikri çabası daima akılcı, gerçek

çi ve tenkitçi bir tavır çerçevesinde geliş

miştir. Bütün eserleri geniş İslam ülkesi 
ve devletinin içinde bulunduğu içtimai, 
siyasi ve kültürel meselelerin çözümü için · 
önerilmiş bir ısiahat projesinin parçaları 

olarak görülebilir. 

ibnü'l-Mukaffa'. bir taraftan eski F'ars 

düşünce ve siyaset geleneğinden ilham 

alırken diğer taraftan Arapça konuşan 
kültürlü .insanlar olarak düşündüğü mu
hataplarını dikkate alan bir bakış ve üs

lupla dikkatli ve isabetli gözlemler orta

ya koymuştur. Bu şekilde F'ars bilgeliği
nin nisbeten akılcı tavrı ile başarılı ve ze
ki bir bürokratın keskin gözlemlerini şah

sında birleştirmiş, bir din alimi olmadığı 
halde m uhatap kitlenin dini inanç ve du

yarlılığından dolayı düşüncelerini dini bir 



çerçevede takdim etmiştir. Hatta onun 
ıslahatla ilgili önerileri arasında doğrudan 
doğruya dini uygulamalara dair olanları 
da yer almaktadır. Dinle ilgili düşünce
lerinde ortaya koyduğu temel yaklaşım, 
hakkında daha sonra şüyQ bulan zındık
lık itharnı ile uzlaştırılması şöyle dursun. 
tam aksine ısiahat projesinde dine hem 
amaç hem de araç planında çok önemli 
bir rol verilmiştir. Bu çerçevede İbnü'l
Mukaffa' din- devlet. din- ilim ve din- ah
lak ilişkileri üzerinde sıkça durmak ihti
yacını hissetmiştir. Dolayısıyla onun ıslah 
projesinin dayandığı ana kavramlar din
dar ve ahlaklı fert. ilim ve hukuka dayalı 
devlet, gerçekçi ve akılcı siyasetten iba
rettir. 

Toplum ve fert planında nihai gayeyi 
"dünya ve ahiret esenliği" şeklinde orta
ya koyan İbnü'l-Mukaffa'ın (el-Edebü'ş
şagir, s. ı ı ) bu amacın gerçekleştirilmesi 
için öngördüğü siyasi hareket ıslah, yani 
devlet ve topluma yeni bir düzen verilme
si dir. Böyle bir ıslahın gerçekleşmesine 
hizmet edecek en temel ve vazgeçilmez 
vasıtalar ise akıl, ilim ve dindir. Birbirin
den ayrılmayan bu değerlerden akıl ilmi, 
ahlaki, dini ve siyasi hayatın; ilim ahlaki, 
sosyal ve siyasal gelişmenin; din ise ah
lak, hukuk ve siyasetin dayanağıdır. Ay
rıca bunların üçü birden medeniyeti ku
rup geliştiren değerler olduğu için İbnü'l
Mukaffa'ın düşünce sisteminin kurucu 
öğelerini ilim, ahlak-siyaset ve dinin teş
kil ettiği görülmektedir. 

b) İlim ve Mantık Anlayışı. İnsanın te
mel gayesi dünya ve ahiret esenliği olup 
İbnü'l-Mukaffa'a göre bu gayeye ulaştı
ran şartların kavranması tutarlı (sahih) 
aklila mümkündür. Aklın tutarlı olduğu
nun başlıca göstergesi ise isabetli tercih
lerde bulunabilmek ve bunlara kararlılık
la uymaktır. Tıpkı tohumun filiz verme
sinde suyun oynadığı rol gibi eğitim de 
aklın gelişimi için vazgeçilmez role sa
hiptir (a.g. e., s. ı ı - ı2) . Düşünüre göre 
sevgi yolunu seçmek, doğru olanı iste
rnek, seçimde kararlılık, iyilikyapma alış
kanlığı , uyumluluk, seçilen ve inanılan şe
ye bağlılık ve bunları söz ve eylem planın
da yerli yerince uygulamak gibi tutumlar 
sadece birer erdem değil aynı zamanda 
aklın, canlı ve fonksiyonel kalmanın da 
psikolojik ve ahlaki şartlarıdır ( a.g.e., s. 
ı 3 ~ ı 4) . Aklın aslı ilkelere bağlılık ve karar
lılık, meyvesi de kurtuluştur. Bütün er
demler akla tabidir. Buna karşılık kötü
lüklerden sakınma erdemi olmadan akıl 
fayda vermez (a.g.e., s. 44-45) . Bu fikir
ler akli ve ahlaki' hayat arasındaki ilişkiyi 

belirtmekle kalmaz, aklın hangi alanlar
da kararlılık göstereceğini de ortaya ko
yar. Düşünüre göre sürekliliği olmayan 
nesne ve olgulara aklın bağlanamayaca
ğı ortadadır. Mesela akıllı kişi ne malının 
çokluğuna sevinir ne de azlığına yerinir; 
çünkü bunların sürekli olmadığını, sürek
lilik arzeden gerçek sermayesinin aklı ve 
doğru davranışları olduğunu bilir (a.g.e., 
s. 5-7). Bu görüşler sonraki İslami eser
lerde kurulan akıl- ahlak ilişkisinin tutarlı 
ilk örnekleri sayılabilir. 

İbnü'l-Mukaffa', ilmi hayatın temeline 
aklı koymakla birlikte geçmiş bilgi ve tec
rübe birikiminin etkisini de kabul etmek
tedir. Düşünür. kendisini bağlı kabul et
tiği Fars ilim ve tefekkür geleneğinin al
tın çağının geçm işte yaşandığı, eski çağ
larda yaşamış bilge kişilerin her türlü me
seleyi hall ettikleri, her alanda yüksek se
viyede eserler verdikleri kanaatindedir. 
Ona göre eski Insanlar hem maddi hem 
manev) alanda yüksek başarılar ortaya 
koymuşlar, dünya ve ahirete ilişkin bil
gilerine gelecek nesilleri de ortak etmek 
amacıyla kalıcı eserler yazmışlardır. Hat
ta kendi çağında yaşayanların bilgi kay
nağının da eskiler olduğunu söylemekte
dir. Zira eskiler Allah'ı ululamaktan zühd 
ahlakını telkine, ilimler tasnifinden yön
tı=mleri belirlemeye kadar her türlü ko
nuda söylenecek şeyi söylemişlerdir; ge
riye yalnızca onların hikmetlerinde dile 
getirilmekle birlikte izaha muhtaç olan 
bazı incelikierin açıklanması kalmıştır (el
Edebü'l-kebfr, s. 63-65) . Şu halde özgün 
fikir diye bir şey yoktur; yeni bir görüş 
ortaya attığı iddiasında olanların yaptığı 
esasen eski fikirleri yeni bir düzenle sun
maktan ibarettir ( el-Edebü 'ş - şagir, s. ı 2-· 
ı 3) . Öte yandan İbnü'l-Mukaffa'ın dayan
dığı hikmet yahut felsefe geleneği, Peh
levlce'de kısmen ifadesini bulmuş olan 
Grek düşüncesini de kapsamakta , onun 
hükema dediği düşünürler arasına yalnız
ca Fars bilgeleri değil Grekdüşünürleride 
girmektedir. Bu bakımdan İbnü'l-Mukaf
fa'ın bizzat derlediğini belirttiği (a.g.e., 

s. ı 5) tercüme P.asqjların onun fikri eğili
mini ve tercihini yansıttığı düşünülmeli
dir. 

Düşünür bilginin iki amaca yönelik ol
duğu kanısındadır. Bunlardan birincisi, 
hem bilgi sahibine hem de kamuya yöne
lik olan fayda, ikincisi ise aklın arındırıl
masıdır. Bilginin entelektüel kapasiteyi 
arttırıcı işlevinin değeri akıl ve erdem sa
hipleri nce bilinmektedir ( el-Edebü 'l-ke
bir, s. ı ı ı). Böylece eğitimin aklı arındırıcı 
işlevine paralel olarak bilginin arındırıcı-
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. lığından da söz edilmekte ve eğitim yal
nızca ahlaki' değil entelektüel bir içerik 
de kazanmış olmaktadır. Ayrıca aklın eği

timle arınacağı ve gelişeceği fikri, düşü
nürün fayda kriteri kadar kemal kriterine 
de önem verdiğini göstermektedir. Bilgi 
edinmede yöntem meselesinde imkan ve 
kapasite bakımından belirli sınırların aşıl
maması gerektiğini vurgulayan İbnü'l
Mukaffa', bilgi sahibi olmada sınırı aşan 
kimsenin cahiller zümresine katılmış ola
cağını söyler (a.g.e., s. ı 2 ı) . Nitekim hik
met sahibi olan bir kişi derinliğini bilme
diği nehre dalmaz (a .g.e., s. ı 32) ; akıl ve 
erdem sahiP,leri de her türlü bilgi için 
uygun yol ve yöntem ararlar ( el-Edebü 'ş
şagir, s. 54) . 

İbnü'l-Mukaffa', Kelile ve Dimne'nin 
yazılış amacını açıkladığı girişte bilginin 
amel iÇin gerekli olduğunu, dolayısıyla bil
ginin fayda kavramıyla ilişkisini vurgula
maktadır. Bir kimsenin .. niçin ilim peşin
de koştuğu sorusunu açıkça cevaplayabil
mesi ve amacına ulaştığında artık o saha
da boşu boşuna derinleşmemesi gerekir 
(Kelfle ve Dimne, s. 85-86) . İbnü'l-Mukaf
fa'ın, ahlak ve siyasete ilişkin bii' fa bl olan 
Kelile ve Dimne'deki gerçek mesajın 
yalnızca filozofa yönelik olduğunu belirt
mesi onun felsefeye ayırdığı mümtaz yeri 
göstermektedir ( a.g.ec, s. 99) . Her ne ka
dar buradaki filozof sözüyle Beydeba'nın 
kastedildiği düşünülmüşse de (Ahmed 
Emin, ı. ı 29) bu ifadeden. kitabın ulaş
mak istediği en yüksek maksactın ancak 
filozoflarca anlaşılabileceği fikri de çıka
rılabilir. Zira İbnü'l-Mukaffa'a göre:(Kelf
le ve Dimne, s. ı 8) bu kitap, hem hikmet 
peşindeki bilgeleri hem de eğlence pe
şinde olup entelektüel alakaları bulun
mayan. fikri seviyesi düşük insanları tat
min edecek şekilde yazılmıştır. Hikmete 
ilişkin anlamların fabl sanatıyla dolayfı 
olarak verilmesi , kitabı okuyan kimsenin 
onu anlamak için filozofa özgü mantıkl 
bir çaba göstermesini gerektirmektedir 
(a.g.e., s. 80-85) . 

Şu halde İbnü'l-Mukaffa'ın, Kelile ve 
Dimne'nin doğru anlaşılması için ortaya 
koyduğu çerçeve felsefi çaba, doğru yön
tem, doğru bilgi ve buna uygun davranış 
olarak çizilmiş bulunmaktadır. Felsefi ça
ba ve yöntemin mantıki' karakteri metin
de "öncüller" ve "sonuç" terimieriyle ifa
de edilmiştir. Müellif. eserin kapsadığı 
öncüllerden hangi sonucun nasıl çıkarıla
cağını anlamak için okuyucunun fikri bir 
çaba içinde olması gerektiğini belirtir 
(a.g.e., s. 8 ı) . Böyle bir çabanın ölçütü 
olarak mantık da İbnü'l- Mukaffa'ın ilgi 
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alanına girmiştir. Nitekim Arapça tercü
mesi ona nisbet edilen Organon'un ilk 
üç kitabı (Kategoriler, Önermeler, Birinci 
Analitik/er) günümüze ulaşmıştır. Ayrıca 
İbnü 'l-Mukaffa' oldukça erken bir dönem
de bazı mantık terimlerini de kullanmış
tır. Klasik kaynaklar arasında Harizml. 
"cevher" terimi münasebetiyle izahat 
verirken İbnü 'l-Mukaffa'ın bu terim kar
şılığında "ayn" ı kullandığım belirtmekte
dir (MefaW:ıu ' l-'ulam, s. 167). Cahiz ise 
onu Aristo mütercimleri arasında sayar 
(Kitabü'l-lfayevan, ı. 76) . Ayrıca İbnü'n
Nedlm düşünürün mantık çalışmalarına 
atıfta bulunmaktadır ( el-Fihrist, s. 303, 
309) Said el-Endelüsl'nin de Abbasller'in 
ilk döneminde mantık sahasında meşhur 
olan isimlerin başında İbnü'l-Mukaffa'ın 
geldiğini ve bu alanla ilgili başka tercü
meler yanında Aristo'nun mantık kOliiya
tının ilk üç kitabını tercüme ettiğini kay
detmesi ( Tabtikatü 'l-ümem, s. 130). sözü 
edilen tercümelerin oğlu İbrahim'e değil 
İbnü 'l-Mukaffa'a ait olduğu tezini destek
lemektedir. 

İbnü'l-Mukaffa' ın mantık tercümesin
de dikkat çeken husus terminolojiyle ala
kalıdır. Birçok terime verilen karşilık da
ha sonra Süryanlce ve Grekçe mantık ki
taplarında yapılan tercümelerdekinden 
farklıdır. Harizml'yi bile şaşırtacak kadar 
ileri derecede olan farklılığın erken devir 
çevirilerine göre terminolojideki oturma- . 
mışlığı göstermektedir. Ancak bu duru
mun. Halife Me'mun döneminde redak
törlükyapmış bulunan Ya'küb b. İshak el
Kindl'nin eserleri için bile söz konusu' ol
duğu düşünülürse MansOr döneminde 
yap ılmış bir tercüme denemesi için nor
mal sayılmalıdır. Ancak İbnü'l-Mukaffa' 
anılan üç metni Pehlevlce'den Arapça'ya 
çevirmişti r. Tercümenin niçin üç kitaptan 
ibaret olduğu sorusunun cevabı ise Sür
yanl mantık geleneğinde bulunabilir. Bu 
durumda orüinal eserin Süryanlce'den 
Pehlevlce'ye eski bir tarihte çevrilmiş ol
duğu an laşılmaktadır. Fa.kat asıl önem
li olan husus, İbnü'l-Mukaffa ' ın oldukça 
erken bir dönemde felsefi ilimierin aleti 
olan mantığa gösterdiği ilgidir. 

c) Ahlak ve S iyaset Felse fesi. İbnü'l
Mukaffa' el-Edebü 'ş-şagir adlı eserini, 
okuyucusuna zihnl gelişim ve siyasi tec
rübe kazandırmanın yanı sıra temel ah
laki erdemleri de (mekarim-i ahlak) ka
zandırmak amacıyla kaleme aldığını be
lirtmektedir. Ahlaki tutarlılığı çok önem
seyen düşünür ilim-amel bütünlüğünü 
yahut ayrılmazlığını çeşitli vesilelerle vur
gulamaktadır. Söyleyenierin bilenlerden. 
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bilenlerin yapanlardan çok olduğu bir çağ
da kişinin başkasına ahlaki telkinde bu
lunmadan önce kendi kendine öğüt ver
mesi, erdemli bir hayatın önemini bizzat 
yaşayarak kanıtlaması gerektiğini belirt
mekte; hikmetli sözün hikmetli arnele 
nisbetle sadece insanları etkileyebilece
ğini, fakat hikmete uygun davranışın ör
nek alınmak bakımından çok daha etkili 
olduğunu savunmaktadır. İbnü'l-Mukaf
fa'a göre dünya ve ahiret esenliğini kaza
nabilmek için sırasıyla şu ' ihtiyaçların kar
şılanması gerekmektedir : Yeme içme, za
rarı uzaklaştırma ve ilim talebi. Aslında 
insanoğlu. bedeni ihtiyaçlarını gidermek 
ve dünyevl rahatlığını sağlamak için dün
yaya gelmiş değildir; temel gaye akli ve 
ruhi hayatı geliştirmek olup bedeni ve 
dünyevl ihtiyaçların giderilmesi bu ama
ca bağlıdır. Bu ihtiyaç sıralamasının Efia
tuncu gelenekteki istek, öfke ve düşün
me güçlerine tekabül etmesi dikkat çeki
cidir. Yine bu anlayışın, sonraki ahlak ki
taplarının gözde konularından olan akıl
tutku kutuplaşması fikriyle paralellik ar
zettiği açıktır ( el-Edebü 'ş-şagir, s. I 4- I 6, 
24-57) Ahlaki tutarlılıkla ilgili olarak öz 
eleştiriye de önem veren İbnü'l-Mukaffa', 
ahlaki kötülüklerini kaydetmesinin, son
ra da bunları sık sık düşünmesinin akıllı 
kişiye yaraşır bir davranış olduğu düşün
cesindedir. Ayrıca bir ahlak varlığı olarak 
insan için, nefsini muhasebe ettiği ve gü-

. vendiği dostlarından kendi ayıplarını din
leyip onlardan nasihat aldığı saatleri en 
değerli vakitler saymaktadır (a.g.e., s. 20, 
22, 47). Bu anlayış İbtıü'l-Mukaffa'ın nor
mal bir zühd ahlakını benimsediğini gös
termektedir. Her şeyden önce ahiret haz
larını dünya haziarına tercih etmenin ve 
dünyanın geçiciliği karşısında sık sık ölü
mü düşünmenin akıllıca bir iş olduğu ka
nısındadır. Öte yandan zor şartlar sonucu 
olarak azla yetinmek zühd değildir; ger
çek zühd, imkanlar elverişli olduğu halde 
şuurlu bir özveriyi tercihin eseridir (el

Edebü'l-kebfr, s. 30). Bu noktada İbnü'l
Mukaffa' dünya ve ahiret dengesi itiba
riyle insanları cömert. cimri, müsrif ve 
tutumlu şeklinde dört kategoriye ayırdık
tan sonra cömert ve tutumlu olarak be
lirlenen her iki ahlaki tavırda da dünyayı 
ihmal etmeme fikrinin mevcut olduğunu 
ortaya koyar. Ancak bu yaklaşıma göre 
dünyevl olanı uhrevl açıdan değerlendir
mek anlamına gelen zühd, dünyadan ya
rarlanmayı ve dünya hayatında tadıiabi
lecek mutluluk ve sevinci yaşamayı da içi
ne alan ahlaki tavrı n adıdır ( el-Edebü 'ş-şa

gir, S. 44-45, 48-49) 

İbnü'l-Mukaffa'ın siyasi görüşleri de ah
laki görüşlerinin bir uzantısı dır. Düşünüre 
göre üç türlü devlet biçimi vardır : a) D ine 
dayalı devlet. Bu en iyi ve en güvenli dev
lettir; çünkü herkes, dinin leh ve aleyhle
rinde düzenlediği şeye rıza göstermiş du
rumdadır. Dolayısıyla dine dayalı devlet 
hem bir hukuk devleti hem de rıza (kar
şılıklı anlaşma) devletidir. b) Güce dayalı 
devlet. Bu devlette güçlünün iktidarını 
pekiştirme gayreti karşısında daima güç
süzlerin muhalefeti söz konusu olacak, 
fakat güçlünün tedbirleri yanında güçsü
zün muhalefeti hiçbir şey ifade etmeye
cektir. c) Keyfi idare. Bu idarenin hakim 
olduğu devletin herhangi bir hukuk ve 
iktidar ilkesinden mahrum olduğu için 
uzun ömürlü olması mümkün değildir 
(a.g.e., s. 73) . 

İbnü'l-Mukaffa', siyasetle ilgili görüş
lerini edebe dair risaleleriyle Kelile ve 
Dim!le'de olduğu gibi sadece ahlaki hi
kemiyat veya siyasetname tarzında dile 
getirmemiştir. Onun Risfıle fi'ş-şa]Jfıbe 
adlı eseri, Halife MansOr dönemindeki si
yasi şartların dikkatli gözlemiyle kaleme 
alınmış bir ısiahat projesidir. Halife Man
sur'un iktidara geldiği 136 (754) yılı ile ib
nü'I-Mukaffa'ın ölüm tarihi arasında ya
zılmış olduğu tahmin edilen bu risale. Ab
bas! yönetiminin ilk devirlerinde yaşanan 
ülke sorunlarına çözüm önerilerini içer
mekte olup bizzat halifeye hitaben kale
me alınmıştır. Risalenin perspektifi , el
Edebü'ş-şagir'in girişinde de vurgula
nan insanların dünya ve ahiret esenliği
dir. Risalede dönemin içtimal ve siyasi 
meselelerinin aşılması için ortaya konu
lan önerilerin başlıcalarına göre Irak'taki 
Horasan ordusu sıkı bir din eğitiminden 
geçirilerek aralarında inanç ve görüş bir
liği sağlanmalı (a.g.e., s 311 ), mali ve as
keri görevlerin birbirine karışmamasına 
önem verilmeli, arazi vergisi toplama işin
de askerin istihdam edilmesi uygulama
sından vazgeçilmeli, askerinmaaşı dü
zenli ödenmeli, Horasan ve civar eyalet
ler için bir istihbarat servisi kurulmalıdır 
(a.g.e., s. 313-315). Öteyandan halifenin 
konumu dini hükümler bakımından açık 
seçik tanımlanmalıdır. Çünkü Allah'a ita
at etmeyene itaaat edilmeyeceği şeklin
deki hüküm istismar edilerek siyasi oto
rite bakımından kargaşa ortamı hazırla
na bilir. Buna karşılık siyasi otoritenin dini 
ölçüleri hiçe sayan keyfilikleri de mazur 
görülemez. Yönetilenler bakımından ilke
siz bir teslimiyet anlayışı yanlıştır ( a.g.e., 
s. 312) . Sonuçta hem ilkeler korunmalı 
hem de siyasi kargaşa önlenmelidir. Bu 



dengeyi sağlayacak am il ise yönetim ve 
itaatin dineve akla uygunluğudur. 

İbnü'l-Mukaffa'. dini hükümlerin akılcı 
tatbikatıyla ilgili olarak bir hukuk refor
munu da şart görmektedir. Zira farklı 
bölgelerde farklı hukuk uygulamalarının 
mevcudiyeti ciddi problemler doğurmak
tadır. Bunun için halife. hukuk sisteminin 
sahih dini verilere dayalı olarak akılcı bir 
yaklaşımla kodifikasyonu işine girişmeli, 
bir standart hukuk metni (kitab cami') 
ortaya koymalıdır ( a.g. e., s. 316- 317) İb
nü'l-Mukaffa'ın bu görüşünü Sasanl uy
gulamasından aldığı iddia edilmişse de 
(Ahmed Emin, ı, 215-216) Sasanller'e ait 
resmi bir hukuk metninin mevcut olma
dığı bilinmektedir. Roma hukukunun te
siri isegünlük uygulamalarla sınırlı idi. 
Şu halde ona bu fikri ilham eden din- dev
let ilişkileri hakkındaki şahsi gözlem ve 
tesbitleridir(Goitein, s. 163-164, 166) İb
nü'l-Mukaffa'ın gözlemciliği onun kıyasla 
ilgili görüşüne de yansımıştır. Buna göre 
kıyas fikir ve çözüm üretmedeamaç de
ğil araçtır. Kıyasın verdiği teorik sonuç 
kamu vicdanının iyi ve doğru bulduğu şe
ye (ma'ruf) aykırı düşüyorsa onu ölçü al
mak gerekmez (Risale fi 'ş-şaf:ı[ıbe, s. 3 17-

318) 

İbnü'l-Mukaffa' ın yer yer acı eleştiriler 
de içeren önerilerinin yönetim nezdinde 
yankı bulmadığı (Latham, s. 64), özellikle 
siyasi otoritenin din müesseseleri üzeri n-

. de etkili olması sonucunu dağurabilecek 
önerilerinin dikkate alınmadığı (Goitein, 
s. 166) bilinmektedir. Ancakreformcu dü
zenlemeler için "yönetilenlerin esenliği, 
ülkenin bayındırlığı, hıyanetin ve despo
tizmin engellenmesi" (Risale fi'ş-şaf:ı[ıbe, 
s. 322) şeklinde hedefler öngördüğü dik
kate alınarak onun gerçek ölüm sebebinin 
siyasi fikirleri olduğu sonucuna varılabilir 
(Ahmed Emin, I, 215). 

d) Din Felsefesi. Kelile ve Dimne'nin 
"Babü BerzQyeh" başlıklı bölümünün doğ
rudan doğruya İbnü'l-Mukaffa'ın tenkit
çi din felsefesini ihtiva ettiğini düşünen 
Theodor Nöldeke ve Francesco Gabrieli 
gibi şarkiyatçılar. düşünürün din hakkın
daki gerçek görüşlerini BerzQyeh'in ağ
zından aktardığı şeklindeki bir var sayıma 
dayanarak onun dinsiz bir düşün ür oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Özellikle dinin 
eleştirildiği bölümün metne İbnü'l-Mu
kaffa' tarafından eklendiği yolunda Bl
rQnl'nin ortaya attığı iddiaya dayanarak 
(Ta/:ıkiku ma li'l-Hind, s·. 76) bu var sayım 
temellendirilmeye çalışılmıştır. Adı ge
çen bölümde BerzQyeh'in fikri serüveni 
verilmekte ve bu serüvenin bir safhasın-

da onun dini sorgulayışı anlatılmaktadır 
(b k. Kelfle ue Dimne, s. I 00-124) Bu me
tinden hareket eden şarkiyatçıların yak
laşırnma göre İbnü'l-Mukaffa' gerçeği bi
limde ve sonra da dinde arayan, dinleri 
aklen tatmin edici bulmayıp zühd ve buh
ranlık arasında bocalayan bir fikir adamı
dır ve düşüncelerini BerzQyeh'in ağzın
dan aktarmıştır. Ancak bu yorum Paul 
Kraus tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. 
Kraus'un açıklamasına göre İbnü'l-Mu
kaffa', Kelile ve Dimne metnine kendin
den bir şeyler ilave etmiş olabileceği gibi 
eserin Pehlevlce tercümesinde de dinler
den kuşku duyan pasqjlar bulunabilir. Me
sela Paulus Persa'nın Süryanlce mantık 
kitabı, dinlerin akla aykırı ve çelişkili ol
duğu yönündeki fikirlerin CündişapQr'u 
kuran Kisra EnQşirvan döneminde kale
me alındığına tanıklık etmektedir. Üstelik 
Paulus Persa ile BerzQyeh EnQşirvan ' ın 

sarayında birlikte bulunmuşlardır. Böyle
ce dinler hakkındaki sözlerinin o dönemin 
ruhunu yansıttığı söylenebilir (Abdurrah
man Bedevi, Min Tarfi].i'l-ilf:ıad fi'l-İslam, 
S. 50-57) 

Öte yandan İbnü'l-Mukaffa'ın kendisi
ne ait ifadelerde din hakkında kuşkucu 
veya reddedici unsurlar bulunması şöyle 
dursun ona göre din Allah'tan yaratıkia
rına verilmiş bağışların en büyüğü, en ya
rarlısı ve her türlü hikmet açısından en 
övülecek olanıdır ( el-Edebü 'ş-şagir, s. 3 3) . 
Düşün ür, evrende gözlenen küçük büyük 
bütün varlıkların görünmeyeni tanım
layacak şekilde Tanrı'yı bilmeye ve O'na 
inanmaya götürdüğünü belirterek sis
temli gözlem ve akıl yürütmenin Tanrı'yı 
ispata yeteceğini savunmuştur (a.g.e., s. 
36-37). Ancak dini inanç ve fikri görüş ara
sındaki farkı da gözetmek gerekir. Çün
kü din inanç temeline dayanır. Halbuki in
sanın zihninde oluşan görüşler fikri ihti
laf ve tartışmalarla şekillenir. Dinini tar
tışma konusu yapan kiş i onu kendi görü
şü haline getirmiş olur; kendi görüşünü 
d inin mutlaklığına çıkaran ise bir din ko
yucu durumuna gelir. Kendisi için din ko
yan ise dinsizdir ( a.g.e., s. 34). Dinde esas 
olan doğru itikad, büyük günahlardan ka
çın mak ve farzları yerine getirmektir. Bu 
ilkelere ısrarla sarılmak gerekir. Dini n an
laşılması veyaşanması konusunda ileri 
adımlar atmak üzere din ilimlerinde de
rinleşip yoğun bir ibadet hayatına yönel
mek bu temel şartların yerine getirilme
sinden sonra anlamlı olabilir. Böyle bir 
dini tutum erdem ve yetkinlik açısından 
daha uygun olacaktır (el-Edebü'l-kebfr, 

S. 65-66, 121 ). 
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İBNÜ'l-MUKRI el-İSFAHANi 

(~~yı !SF' ..:r.'l 
Ebu Bekr Muhammed 

b. İbrahim b. Alı el-İsfahan! 
(ö . 381/991) 

Hadis hafızı. 
_j 

28S'te (898) İsfahan'da doğdu. Mukrl 
. olan babasından dolayı İbnü'l-Mukrl laka
bıyla tanındı. Ayrıca Zazanl ve Asım! nis
beleriyle anılır. 302'de (914-15) hadis öğ
renimine başladı. Tahsil amacıyla İslam 
dünyasında elliden fazla ilim merkezini 
gezdiği için "Rahhal" diye de anılır. Devri
nin İsfahan. Bağdat, Musul, Mekke, Ku
düs. Dımaşk. Kahire ve KQfe gibi ilim 
merkezlerinde Muhammed b. Naslr el
Medlnl. Ebü'l-Kasım el-Begavl, EbQ Bekir 
el-Bagandl. EbQ Ya'la el-Mevsıll, Muham
med b. Hasan b. Kuteybe, İshak b. Ah
med el-Huzal, Mufaddal b. Muhammed 
el-Cenedl, İbnü'l-Münzir en-NisabQrl, Ab
dullah b. Muhammed el-Firyabl ve Ebu 
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