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İSKENDER AFRODİSI 
(ö. lll. yüzyılın ilk yarısı) 

Aristo yorumcusu, filozof. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Caria bölgesindeki (Batı Ana d ol u) Afrodi
sias kasabasında doğduğu sanılmakta
dır. Bazı İslam kaynakların da, Afrodisi nis
besinden sonra Dımaşki şeklinde ikinci 
bir nisbeyle anılarak onun Şam'la da bir 
ilişkisinin bulunduğuna dikkat çekilir (İbn 
Fatik, s. 291 ; ibn EbG Usaybia, s. 106). La
tinler 'in Alexander Aphrodisous olarak 
tanıdıkları İskender ll. yüzyılın ikinci yarısı 
ile lll. yüzyılın ilk yarısında yaşamış. dö
nemin önde gelen filozoflarından Hermi
n us ve Aristocles'ten felsefe okumuştur. 
Roma imparatorlarından Septimus Se
verus ile oğlu Caracalla, İskender'i peri
patetik felsefeyi akutmak üzere görev
lendirmişlerdi. Ancak derslerini Atina'da 
mı İskenderiye'de mi yoksa Roma'da mı 
verdiği hususu tartışmalıdır. Mübeşşir b. 
Fatik'in naklettiği bilgiye göre Galen Ro
ma'ya gidince, peripatetisyen bir filozof 
olan Eudemos ve Atina'da peripatetik 
felsefeyi okutmakla görevlendirilen İs
kender onunla birlikte olurlar; bu toplan
tılara imparator Marcus Aurelius da ka
tılır ( Mui]tarü 'l-f:ıikem, s. 291 ). Bu bilgi, 
onun 163'te Roma'ya gittiğine dair r iva
yeti teyit ettiği gibi Atina'da Aristo'nun 
kurmuş olduğu Lykeion'da (lise) 197-211 
yılları arasında bu okulun başkanı olarak 
ders verdiği görüşünü de destekler mahi
yettedir (Abdurrahman Bed evi, Meusü'a
tü 'l-felse(e, ı. 153). Gerek Helenistik dö
nemde gerekse Ortaçağ islam ve hıristi 
yan felsefesi literatüründe İskender'den 
daima "yorum cu" (şarih- commentateur) 
olarak söz edilmiştir. Çünkü Aristo külli
yatının tamamına yakınına şerh yazmış. 

sonraki dönemlerde bu şerhlerin önemli 
bir kısmı Arapça ve Latince'ye çevrilmiş
tir. Daha sonraki Yeni Eflatuncu şarihle
rin aksine İskender. Aristo felsefesini özü
ne uygun bir şekilde yorumladığı için bu 
konuda büyük otorite olarak ün yapmış

tır. islam Meşşaileri de Aristo'nun bazı 
eserlerini bu şerhlerle birlikte okuma im
kanına sahip olduklarından onun bu filo
zoflar üzerindeki etkisinden söz edilmek
tedir. İskender özellikle. insan aklının so
muttan soyuta doğru ilerlerken nasıl so
yutlama yapıp bilgi ürettiğini ve onun fa
al akılla olan ilişkisin i konu alan Risôle 
f i'l- 'a]sl ve Aristo 'nun Metafiziko ad lı 

eserinin on ikinci bölümüne (Lamda) yaz
dığı şerhiyle islam filozoflarının ilgisini 
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çekm iştir. Mesela İbn Rüşd 'ün. Grek filo
zofunun sözü edilen eserine yazdığı Tef
siru Mô ba'de't-tabi'a adlı eserinde is
kender'e elli iki defa atıfta bulunduğu 
dikkate alınırsa islam filozoflarının bu 
şarihe ne kadar çok değer verdikleri 
daha iyi anlaşılır. İslam kaynakları daha 
ziyade İskender'in ünlü hekim CalinGs'
la (Galen) çağdaş olduğuna ve araların
da düşmanlığa yol açan tartışmalar 
geçtiğ i ne. bu tartışmalarda Calinfıs 
büyük bir direnç gösterdiği için isken
der'in ona "katır kafalı" lakabını verdiği

ne dikkat çekerler (İ bnü'n-Nedlm . s. 353-
354; i bnü ' l -Kı ftl, s. 54; ibn EbG Usaybia, s. 
106). 

İskender Afrodisl, dirayetli bir şarih ol
duğu kadar aynı zamanda kendine has fi
kirleri bulunan bir filozoftur. Mesela Aris
to'nun, aklı aktif ve pasif olmak üzere ikili 
tasnifine mukabil heyOiani, müstefad ve 
faal akıl şeklinde üçlü bir tasnif yapar ve 
faal aklın ilk sebep olduğunu söyler. Ayrı
ca Aristo zamanı hareketin ölçüsü sayar
ken iskender sükOnun da zamanın ölçü
sü olabileceğini belirtir. Öte yandan insa
nın mutlak anlamda irade ve seçme öz
gürlüğüne sahip olduğunu, aksi takdirde 
insan olmanın hiçbir anlam ifade etme
yeceğini savunur. Ölümden sonra insan 
nefsinin ne olacağı meselesi Aristo felse
fesinde pek açık olmadığı halde İskender 
bedenle birlikte nefsin de öleceğ ini iddia 
eder. 

Eserleri. İskender Afrodisi'nin eserle
rinin tamamı günümüze kadar gelmedi
ğinden bunların sayısı hakkında kesin bir 
şey söylemek zordur. İ bn E bO Usaybia kırk 
dokuz eserin ismini zikretmekte, bunlar
dan dokuzunun şerh, kırkının telif çalış
ması olduğunu belirtmektedir ('Uyünü '1-
enba', s. ı 06-l 07) . Abdurrahman Bede
vi önce, Grekçe asılları kaybolup Arap
çalar ' ı günümüze intikal eden dokuz 
eseri Aristo 'inde'l-'Arab'da yayımla
mış (s. 278-308), bunları, La transmis
sion de la philosophie grecqu e au 
monde 'arabe başlığıyla Fransızca 'ya 

· çevirdiği eser içinde de neşretmiştir 
(Paris 1968, s. 121-165). Daha sonra bul
duğu on eserle birlikte hepsini Şün1}) 
'alô Aris to mef]süde fi'l-Yunôniyye ve 
resô'il uJ;rô adlı kitabında tekrar yayım
lamıştır (s. I 9-82). Bazısı bir veya birkaç 
sayfayı geçmeyen bu eserlerin. İsken
der'in yazdığı şerhlerde yer alan önemli 
meselelerin sonradan makale veya risale 
haline getirilmesinden ibaret alduğu sa
nılmaktadır. 
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İSKENDER BEGÜM 

(1818-1868) 

Bopal nevvabı 
(1844- 1868). 

ı 

_j 

Babası. Orta Hindistan'da Bopal (Fetih
garh) şehrinin kurucusu Afgan asıllı Dost 
Muhammed Han'ın ailesine mensup Ne
zir Muhammed Han'dır. Aynı aileden Nev
vab Gavs Muhammed'in kızı Kudsiyye Be
güm'le evlenen Nezir Muhammed baba
sının ölümü üzerine Bopal'in idaresini eli
ne aldı ( 1816). Nezir Muhammed'in 1820'
de vefatıyla Bopal'in yönetimi iskender 
Begüm'e niyabeten annesi Kudsiyye Be
güm'e verildi. İskender Begüm 1835'te 
kuzeni Cihangir Muhammed'le evlendi. 
Annesinin naiblikten çekilmek istememe
si yüzünden Bopal'de iç karışıklıklar mey
dana geldi. Cihangir Muhammed, Kudsiy
ye Begüm'e karşı başlattığı mücadele
de önce yenilgiye uğradıysa da daha son
ra İngilizler ' in yardımıyla Bopal newablı
ğını ele geçirdi (1 83 7) . İskender Begüm, 
9 Aralık 1844'te kocası Cihangir'in ölümü 
üzerine idareyi ele aldı. Yirmi dört yıllık 
saltanatı sırasında Bopal'de reformlar 
yapmaya çalıştı. Aldığı mali tedbirlerle 
büyükyekün tutan borçları ödedi. Halkın , 

köylünün ve toprak sahiplerinin tepkisi
ne yol açtığı ve suistimal konusu olduğu 
için vergilerin mültezimler tarafından 
tahsil edilmesi uygu l amasını kaldırdı ve 
mültezimlik müessesesini lağvetti. Top
rak sahipleriyle anlaşarak vergiyi kendisi 
toplattı. Ticaret ve el sanatlarındaki tekeli 
kaldırdığı gibi ilk defa Bopal'de resmi ba
sının faaliyete geçmesini sağladı. Hukuk 
ve ziraat alanında da bazı düzenlemeler 
yaptı. Halk arasında dolaşarak şikayetleri 

dinledi. Hint- islam kıyafetini ingiliz giyim 


