BiLGi
türk Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği
yıllarına rastlar (ı 959- ı 980) .
Dar bir alanda ihtisas sahibi olmak
yerine diğer disipliniere yabancı kalmamak gerektiği kanaatinde olan Kaya Bilgegil Türk edebiyatının çeşitli alanları
na ilgi duyduğu gibi ayrıca edebiyat ve
siyaset tarihimizi ilgilendiren arşiv vesikaları üzerinde de önemli çalışmalar yapmıştır. Ziya Paşa hakkında hazırladığı
monografisi ve özellikle Yeni Osmanlılar
üzerindeki çalışmaları onun bu taraflarını aksettiren örneklerdir. Yerli arşivi
mizin yanı sı ra Avrupa arşivlerinde de
araştı rmala rda bulunan Kaya Bilgegil
Yeni Osmanlılar tarihine de değerli bilgiler kazandırmıştır. Son olarak 1981 'de
Fransa'da yaptığı etraflı arşiv çalışması
nın neticelerini ortaya koymaya imkan
bulamamıştı r. Gazi Eğitim Enstitüsü İn
celeme ve Araştırma Dergisi, Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araş
tırma Dergisi, Kubbealtı Akademi Mecmuası gibi dergilerle Zafer, Son Havadis, Orta Doğu gibi gazetelerin sayfalarında kalmış diğer yazıları da onun bazan alimane, bazan şairane taraflarını
aksettiren ve ihmal edilmemesi gereken makaleleridir. Bunlar arasında Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edilen
"Kaybedilen Topraklar" ( 1966) adlı uzun
yazısı, Osmanlılar'ın Rumeli'nden çekilişlerini anlatan duygu yüklü bir tarihi
nesir örneğidir.
Eserleri. 1. XVIII. 'nci Asır Saz Şairle
rinden Kusuri (İstanbul 1942) . Z. Cehennem Meyvası ( İstanbul 1944). 3. Abdülhak Hamid'in Şiirlerinde Ledünni
Meselelerden Allah I: Allah ve Onun
Vücudunu İfade Eden İsimler (İstanbul
1959) . Bilgegil bu kitabında, Hamid'de
genel olarak İslami ve metafizik problemleri ele aldıktan sonra, bütün şiirle
rinde Allah kelimesiyle Allah'ın diğer isim
ve sıfatlarının morfoloji, sentaks ve semantik açılarından kullanılış şe kill erini
gözden geçirmiş, ayrıca bu kavramın fesahat ve belagat bakımından gösterdiği özellikleri incelemiştir. Esere bu bahisleri değerlendiren şemalar ve istatistik cetvelleriyle daha da müşahhas bir
özellik kazandırılmıştır. Yazar tarafından
eserin Hamid'de dini ve metafizik meselelerin kaynağının araştırılacağı bildirilen
ikinci cildinin neşri ise gerçekleşeme
miştir. Yakın devir edebiyatımiz için teoloji- stilistik bağlantılı bir çalışma olarak önem taşıyan eser alanında benzeri yapılmamış bir araştırma örneğidi r.
4. Türkçe Dilbilgisi. Önce Türkçe Dilbilgisi, Edebiyat Bilgi ve Teorilerine

Giriş adıyla iki fasikül halinde yayımla
nan eserde (Ankara 1964) yalnız dilbilgisi konuları yer almış , daha sonra aynı
muhtevayla Türkçe Dilbilgisi adıyla tekrar yayımlanmıştır (İstanbul 1982, 1984) .
s. Ziya · Paşa Üzerinde Bir Araştırma
(İstanbul 1970 ; Ankara 1979) . 6. Tevfik
Pikret'in İlk Şiirleri (Erzurum 1970) . 7.
Mehmed Akif, Resmi Hal Tercümesi ,
Basılmamış Bazı Mektup ve Manzumeleri (1971) 8. Harô.bôt Karşısında
Namık Kemal (İstanbul 1972) Bu çalış
ma edebiyat tarihimizde Ziya Paşa· nın
Harô.bô.t adındaki antolojisi etrafında cereyan eden çok ünlü polemiğin kronolojik ve her bakımdan tenkidl bir dosyası
nı ortaya koymaktadı r. Meseleyi özellikle fesahat ve belagat ilimleri açısından
değerlendiren eser. yaygın kanaatierin
aksine, Namık Kemal'in Ziya Paşa'yı tenkitlerinde haklı olmadığını , eski edebiyat kültürüne de zannedildiği gibi tam
bir hakimiyet ve vukufu bulunmadığını
meydana çıkarmıştır. 9. Şair Şinasi, Hal
Tercümesi Üzerinde Küçük Bir Araş
tırma (İstanbul 1972) 10. Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkarlığı (Erzurum 1973). Çok zengin ve
geniş bir literatüre ve kütüphane araş
tı rmalarına dayanan bir çalışmadır. 11 .
Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı
Üzerinde Araştırmalar I: Yeni Osmanlılar (Ankara 1976) . 12. Yakın Çağ Türk
Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştır
malar II: Müteferrik Makaleler (Erzurum 1980). 13. Edebiyat Bilgi ve Teorileri
I: Belagat (Ankara 1980 ; İstanbul 1989)
Bilgegil'in bu kitabı Hamid ve Namık Kemal hakkındaki araştırmalarına temel
teşkil eden bilgileri veren ve belagat meselelerini derli toplu olarak bir araya getiren bir eserdir. Kaya Bilgegil, Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ının yeni bir neş ri münasebetiyle yazd ı ğı uzun ta nıtma yazısın 
da ise (0 . Okay ve H. Ayan ' ın Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk neşrine önsöz, İstanbul
1975, s. VII-XLVII) Şeyh Galib'i, devrini ve
mesnevisini yeni bir yorumla ele almaktadır.
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İslami terminolojide genel olarak elilm ve el-ma'rife terimleriyle ifade edilen bilgi daha ziyade bilen (özne) ile bilinen (nesne) arasındaki ilişki, yahut bilme
eyleminin belli bir ifade şekline bürünmüş sonucu olarak anlaşılmıştır. Aynı
şekilde sonuç olarak "bilinmiş " olduğu
için bilginin malumat kelimesiyle de karş ı landığı görülür. Bilenin, yöneldiği konuyu bütün yönleri ve alanlarıyla kuşa
tıp anlamasına ihata, onu tam olarak
kavramasına vukuf, aynı konuda derinleşip uzmanlaşmasına da rüsuh denilmektedir. Bilgide kesinliği ifade etmek
üzere kullanılan yakin terimine karşılık
zan, şek (şüphe-reyb), vehim gibi terimler de bilgide kesinliğe yaklaşılan veya
uzaklaşılan durumları ifade etmek üzere kullanılır. Bilginin tam zıddı olan bilgisizlik ise cehl kelimesiyle ifade edilir.

Klasik felsefi kaynaklarla terminoloji
sözlükleri bilgi terimini İslam düşüncesi
tarihinde ortaya çıkmış çeşitli akımlar
açısından tanımlar. Bu akımlar arasın
daki farklılıkların bilgi tanımlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırdığı görülür.
İlk İslam filozofu Kindl, bilgiyi " eşyanın
hakikatleriyle kavranması" şeklinde tarif etmektedir (Resa'il, I, 169). Farabi'ye
göre bilgi. "varlığı ve devamlılığı insanın
yapıp etmelerine bağlı olmayan varlık
ların mevcudiyetiyle ilgili olarak akılda
kesin hükmün hasıl olmasıdır " (Fusul
münteze 'a, s. 51) İhvan-ı Safa'nın bÜgi
tarifi ise "bilenin zihninde bilinenin formunun oluşması" şeklindedir (Resa, il,
III, 385) . Görüldüğü gibi bu son tarifte
bilgi olayı bir soyutlama i şlemi ola rak
düşün ül m üştür. İ hva n -ı Safa' nın, "nesneyi (şey) hakikatine uygun olarak tasawur eden" şeklindeki alim tarifleri ise
felsefi bilgiden çok ilmi bilgi dikkate alı
narak yapılmış bir tariftir. Seyyid Şerif
el-Cürcanfye göre bilgi "düşüncenin gerçeğe tam uygun olmasıdır" (et- Ta 'rr{at,
"'ilm" md ) Bu tarif, bilme olayının yöneldiği konuyla tam bir uygunluk içinde
olmasını şart koşma ktadı r. Cürcanl'nin
aktardığına göre filozoflar (hükema) bilgiyi, "bir şeyin sOretinin akılda hasıl olması " şeklinde tanı mlamışla rdır. Bilginin hayli yaygın olan bu taritindeki "sOret" terimi anahtar kelimedir ve bilginin, nesneye ait formun bilme eylemiyle nesneden soyutlanması şeklinde oluş-
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eder. Cürcanf'nin aktardı
"bilinenden gizliliğin (hafa) kalkması"
şeklindeki bilgi tanımı da bilginin akıl
da üretilen bir form olmayıp fiilen ve fa kat gizli olarak var olduğu düşüncesine
dayanır ve tasawuftaki "örtülü olanı açmak" anlamına gelen keşf terimini hatırlatır. Müellifin bilgiyi, külli ve cüz'f şey
lerin kendisiyle idrak edildiği bir meleke şeklinde tanımladığı da görülmektedir. Bu meleke insan varlığının derinliklerinde mevcut olan bir nitelik (sıfatün
rasıha) yani akıldır. Böylece akıl ile bilgi
aynfleştirilmektedir. Bu güçle nefis "bir
şeyin anlamına ulaşmaktadır". Bu ulaş
manın (vusül) kendisi de bilme eyleminin sonucu olarak bilgiyi ifade eder. Sözü geçen tanımlar arasında modern bilgi tarifine en uygun olanı. "akleden (özne) ile akledilen (nesne) arasındaki özel
ilişki " şeklindeki tariftir (bk. et- Ta 'rf{at,
"'ilm" md ). Tehanevi ise filozoflara ait
şu tanımı aktarır: "Kesinlik ifade etsin
veya etmesin bir kavram veya bir önermenin algılanmasıdır." Bu tanımın sı
nırlarının bazı düşünürlerce "kesinlik arzeden önerme" şeklinde daraltıldığını
belirten Tehanevf, böylece "idrak"in psikolojik anlamda bir duyu algısından ziyade epistemolojik bir kavrama olayı olduğuna da işaret etm iş olmaktadır. Müellif tıpkı Cürcani gibi bilginin tevehhüm,
tahayyül. taakkul gibi kelimelerle de ifade edildiğini hatırlatarak bilme ile diğer
zihin faaliyetleri arasındaki paralelliği
göstermektedir. Ancak nihai olarak bilgi bu faaliyetlerin bir hükme ulaşmış veya bir kavram oluşturmuş neticesinden
ibarettir (bk. Keşşat, "'ilm" md.).
tuğuna işaret

ğı

Marifet

ilim karşılığında kulberaber (FarabT, Kitabü'l-Burhan, vr. 175a-b; krş. a.mlf .. 'Uyünü'l-mesa,il, s. 65) ilme göre daha özel anlamlar taşır. Marifetin konusu basit varlık
lar iken ilim birleşik varlıkların bilgisidir.
Bu sebeple Allah'ı bilmekle ilgili olarak
"alime" (bildi) fiili değil "arafe" (marifet
hasıl etti) fiili kullanılmaktadır (TehanevT.
"ma'rife" md.). Bilgi konusunun külli ve
cüz'i olması da ayırım sebebidir. Nitekim
İsmail Fennf'nin işaret ettiği gibi marifet cüz'f- basit varlıkları, ilim ise küllibirleşik varlıkları idrak anlamında kullanılabilmektedir; bu gerekçeyle Allah' a
"alim" (alim) denmekte, fakat "arif" denmemektedir. Ayrı ca marifet, ancak var
olduğu bilinen şey hakkında gerçekleşen bir tanımadır. Bu anlamda marifetle aynı olan irfan, eserleri idrak edilip
kendisi (zatı) idrak olunamayan hakkın
daki bilgi anlamında ku llanılma ktadır.
lanılmakla

~58

kavramı

Söz konusu ayırımlar ilmiri marifetten
daha güçlü ve geniş bir anlam taşıdığı
nı göstermektedir (bk. İsmail Fenni, "connaissance", md.).
Kur'an-ı Kerim'de bilgi (ilim). en sık
kullanılan anlamıyla ilahi vahiyden kaynaklanan yani bizzat Allah'ın verdiği bilgidir. Burada kelime tam manasıyla tek
gerçek olan hakka, hakikate dayandığı
için mutlak ve objektif bir geçerlifiğe
sahiptir. Vahiyle özdeş leşen anlamıyla
ilim kesin bilgi demektir ve bu bilgi sayesinde Cahiliye (bilgisizlik) çağının kapatıldığı imasıyla kelimenin anlamı "değer" mefhumunu da ihtiva edecek şe
kilde genişletilir. İlahi mesaj olarak ilim
başlı başına bir kanıt olma öze lliğini de
taşır: "Sana ilim geldikten sonra onların heveslerine uyarsan ..." (el-Bakara 2/
ı2o. 145) ayetindeki ilim ile, "Ey insanlar, size rabbinizden bir burhan geldi..."
(en-Nisa 4/ 174) ayetindeki burhan kesin ve kanıtlanmış bilgiyi ifade eder. Bunun yanı sıra ilahi mesajın insan bilgisine kılavuz olma özelliği de vardır. Öncelikle vahiy, muhatabı olan insanı düşün
me ve bilme melekeleriyle donanmış olarak tasvir ettiğine göre bilme eylemini
sevkedip yönlendiriyor olmalıdır. Dolayı
sıyla vahyedilmiş bilgi insanın bilme eylemini artık gereksiz kılan bilgiye değil
bu eylemi doğruya, iyiye, güzele ve daha mükemmele sevkeden nihai ve mutlak bir karaktere sahip olan ilke ve hükümleri ifade eder. Bu vahyedilmiş bilgiler karşısında insanın yine Kur'an'da
açıkça belirtilen bilgi vasıtalarını kullanması da ısrarla istenir.
Bilgi problemi açısından bakıldığında
Kur'an'ın bilgi kaynağını, vahiy başta olmak üzere duyular, akıl yahut bunun
ötesinde kalbi sezgi olarak tesbit ettiği
görülmektedir. Kur'an'da yer yer göz,
kulak ve kalbin (bazan "fuad" şeklinde)
birlikte anılması yanında kalbin akledici
fonksiyonunun vurgulanması dikkat çekicidir (b k. el-A'raf 71 ı 79; Yunus ı O13 1;
en-Nahl 16/78. 108; el-isra 17/ 36; el-Hac
22/46; Secde 32/9; el-Casiye 45 / 23) .
Vahiy karşısında bilme ve inanmanın
birbirine dönüşmesi de tabiidir. Zira ilke olarak vahiy mutlaktır; duyu ve akıl
idrakleri ise onu destekleyen ve doğru
layan tecrübf ve nazari bilgilerdir. Buna
karşılık duyu ve akıl seviyesindeki bilgi
mutlak bilgiyi kuşatma kudretine sahip
değildir. İnsan zihnifıin başlangıçta bir
tür "boş levha" (tabula rasa) olduğunu
haber veren Kur'an (bk. en-Nahl 16/78).
aklı yapan şuur muhtevalarının tecrübelerle sonradan oluştuğuna işaret etmek-

tedir. Bu tesbit bazı deneyci bilgi teorilerini bil' ölçüde haklı çıkarmaktadır.
Kur'an-ı Kerim'e bilginin değeri açı
sından bakıldığında "bilgide kesinlik"
mefhumunun öne çıktığı görülür. itme'Iyakin (kesin zihnT bilgi). ayne'l-yakin (kesin, açık seçik gözlem). hakka'I-yakin (kesin tecrübe, bilginin yaşanarak tahakkuku)
terimlerinin geçtiği ayetler bu bakımdan
dikkat çekicidir (b k. et-Te kas ür ı 02/ 5. 7;
el-Hakka 69 1 5ı) Zan, şek ve reyb terimlerinin de yine "kesinlik" kavramıyla ters
yönden alakah olduğu hemen farkedilebilir (bk. el-Bakara 2/2; Al-i İmran 3/9;
en-Nisa 4/ 157; el-En'am 6/ ı ı6; Hüd ı 1/
62; İbrahim ı4/IO; en-Necm 53 / 28). Ayrıca bilginin hissi veya akli idrakle ilişki
sini gösteren veya bu iki çeşit idraki özdeş kılan şuur, fehm ve fıkh gibi terimlere de dikkat çekilmelidir (bk el-Bakara 2/ 154; el -isra 17/ 44; el-Enbiya 21/79).
J:(ur 'an-ı Kerim'deki duyma, algılama,
düşünme, kavrama, bilme ve inanma hadiselerine ait çok sayıda ayeti bilgi kavramı açısından yorumlamak mümkündür. Bu ayetler. bilgi hakkında ortaya
atılabilecek meselelerin disiplinli ve sistemli bir şekilde tahlilini mümkün kılar.
Kaynakları, değeri ve objeleri ne olursa olsun dini, felsefi. ilmi, teknik ve amiyane bilgiler genel bilgi kavramının belli
derece ve tarzlarıdır. Bu anlamda bilgi
insanlık kadar eskidir veya bir özne olarak insan var olduğundan beri ona ait
bilgi hep var olmuştur. Ancak bilginin
bizzat kendine yönelmesi, yani bilgi olayını inceleme çabası felsefi düşüncenin
ortaya çıkışıyla başlar. Mesela milattan
önce VI ve V. yüzyıllarda Grek felsefesinde sofistler. Eflatun ve Aristo'da bilginin bir problem olarak ele alındığı görülür. Bu meselelerin XIX. yüzyılda J. F.
Ferrier tarafından konulan adıyla "epistemoloji" (bilgi teorisi) disiplini altında incelenmesinden önce XVII. yüzyılda John
Locke ve XVIII. yüzyılda David Hume adlı filozofların insan zihni ve anlama melekesi üzerine giriştikleri tahliller, bilginin kaynağı meselesini modern felsefenin tartışma gündemine getirmişti. Bu
tartışmalar insan aklı ve bilgisini bütün
yönleriyle eleştiren lmmanuel Kant'ın
(1724-1804) hareket noktasını oluşturdu.

Aynı konularda islam düşünce tarihi
boyunca geliştirilen düşünceler, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in sunduğu perspektifiere sahip olmakla birlikte, çeşitli fikir akımlarının insan, alem ve Tanrı tasawurlarının hakimiyeti altında farklılık
arzetmiştir. İslam düşüncesinde fizikte
metafiziğin iç içe algılanışı , bilgi ile inan-
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cm birbiriyle yakın ilişkisi, insanın bilme
eylemiyle ilahi mesajın sahip olduğu otoritenin birlikte değerlendirilişi, bilgi probleminin hem kelami hem felsefi hem de
psikolojik muhtevalar kazanmasına yol
açmıştır. Kelami muhtevayı tayin eden
en önemli meselelerden birini Allah' ın
ilmi ile insanın bilgisi arasındaki karşı
laştırmalar oluşturmuştur. Allah'ın ilmi
ve kelamı, ilahi sıfatlar bahsi içinde yer
yer hararetlenen tartışmalarla yorumlanmış ve çeşitli fırkaların doğmasına
yol açmıştır. İslam filozofları ise Allah'ın
ilmi ile yaratmasını neredeyse özdeŞ sayarak meselenin teolojik muhtevasına
antolajik bir öz katmışlar, mutasawıf
lar da ilahi ilme daha ziyade bilginin gerçek kaynağı açısından yaklaşmışlardır.
Kelamcıların ,

epistemolojik çalışmala
öncelikle bilginin imkanı meselesi
üzerinde yoğunlaştırdıkları ve daha sonra bilginin kaynağını inceledikleri görülür. Filozoflar ise epistemolojik meseleleri rasyonel psikoloji çer çevesinde incerını

lemişlerdir. Mutasawıfların yaklaşımın

da ilk göze çarpan husus, onların nazari
bilme eylemiyle "kazanılmış" (kesbi) bilgiye karşılık ledünni bilgiye (tasavvuff sezgi) daha çok önem atfedici tavırlardır.
İslam düşünce tarihinin epistemoloji alanında sahip olduğu birikim içinde bu üç
ana akımın mensupları arasında cereyan eden fikri tartışmalar önemli bir yer
tutmaktadır.
Kelamcıların en genel anlamıyla bilginin insan için mümkün olduğu fikri üzerinde önemle durmaları , hem nazari karakterli kelam ilmi için sağlam bir temel
tesis etmek, hem de "süfestaiyye" (sofistler) adı altında inceledikleri akımla
rın, objektif bilginin imkanından kuşku
duyan veya onu tamamen imkansız gören septik ve relativist tutumlarını şid
detle reddetmek içindir. Kelamcı la r, " eş
ya n ın hakikati sabittir" ş e kli ndeki kat egorik hükümleriyle eşyanın objektif ve
bilinebilir bir gerçekliğe sahip olduğunu
belirtirken esasen bilginin mümkün olduğunu vurgulamak istemişlerdir. Bu esası
anlamlı kılan bir diğer görüş de Allah'ın
bu alemi bütünüyle- belli bir nizarn içinde yaratmış olduğu inancıdır. Bilginin
kaynağı meselesi ise duyumculuk, akıl
cılık gibi kesin sınırlandırmalara gitmeksizin genellikle "bilgi edinme yolları" (esbabü'l-ilm) başlığı altında incelenmiş ve
bunlar sıhhatli işleyen duyular, sağlıklı
akıl ve doğ ru haber şeklinde tesbit edilmiştir. Bir bilgi kaynağı olarak aklın gücü ve önceliği üzerinde ısrar eden Mu'tezile bir t arafa bıra kı lı rsa sözü geçen

konuya Matüridi'den (ö 333 / 944) önceki kelamcıların önem ve rdiği söylenemez. Ondan itibaren bilgi meselesi müstakil baŞiıklar altında hemen bütün kelamcılar tarafından ele alınmaya başlan
mıştır. Nitekim Matürfdi'nin çağdaşı
olan Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'nin bilgi meselesini müstakil olarak ele almaması
na karşılık daha sonra gelen ünlü kelamcıların eserlerinde bu konunun ağırlık
kazandığı görülür. Bunlar arasında Bakıllani'nin (ö 403 / 1012) Kitabü't-Temhid'i, Abdülkahir el-Bağdadi'nin (ö 429 /
1037) Usulü'd-din'i, Cüveyni'nin (ö 478 /
1085) el - İrşdd'ı ve Fahreddin er - Razi'nin (ö 606 / 1209) el-MuJ:ıasşal'ı sayıla
bilir.
Matüridi'ye göre bilen insan ile bilinen eşya arasında irtibat kurulabilir; bu
irtibat gerçektir ve bunun sonunda meydana gelen bilgi arızi. hayall veya izafi
olmayıp hakikati yansıtır. Çünkü eşya
nın sabit bir gerçekliği vardır. insanın
Allah ve gayb hakkındaki bilgilerini de
kainatın bizzat kendi varlığı temin eder ;
çünkü gözlenebilen kainat görünmeyen
bir aleme ve nihayet Allah'a delalet etmektedir (Kitiibü 't-Teuhid, s. 45 , 129-130,
153 vd)
Gazzali öncesi Eş'ari keiamcılarından
Bakıliani ve Cüveyni'nin üzerinde ittifak
ettikleri tarife göre ilim, "bilgiye konu
olan şeyi olduğu gibi bilmektir", yani bilginin objesine tam uygun olmasıdır (etTemhid, s. 25; el-İrşad, s. 12) Cüveyni'nin
aktardığı tariflerden birine göre bilgi
"bilinen nesnenin mahiyeti hakkında aydınlanmadır" . Ancak Cüveynf bu tarifi
eksik bulmuştur. Çünkü "aydınlanma"
(tebeyyün). nesne hakkında bilgisizlik veya gaflet halinden sonra bilgiye ulaşma
anlamına gelir. Oysa kuşatıcı bir bilgi tarifi hem kadim ilmi (AIIah ' ın bilgisi) hem _
de hadis ilmi (insan bilgisi) kapsam a lıdı r.
Bu şe kil de Cüveyni bilginin teoloj ik muhtevasına da işaret etmektedir. Abdülkahir el-Bağdadi ise "ilim hayatla nitelenen varlığın. sayesinde alim olduğu bir
sıfattır" şeklinde bir tarif vermek suretiyle bilenle hayat sahibi oluş arasında
ki kopmaz ilgiyi, bir başka deyişle insan
açısından akıl ile bilgi arasındaki sıkı
ilişkiyi vurgulamaktadır (Usulü 'd-din, s.
5) . Eş'ariler geleneklerine uygun olarak
özellikle Mu'tezile'nin ileri sürdüğü tariflere karşı kesin bir tavır almaktadı r
lar. Bunun gerekçesi Mu'tezile'nin bilgi
ile inancı aynı saymasıdır. Nitekim Ka'bi.
EbO Ali el- Cübbaive oğlu EbO Haşim elCübbai gibi Mu'tezile kelamcıl arı bilgiyi,
"bir şeyi r ealitesine uygun bir şekilde

benimsemektir" diye tanımla
Bu tanımla taklidi imanın bilgi kavramının dışında tutulmak istendiği ortadadır ve buna Eş'ariler ka rşı çık
mışlard ır. Ayrıca onlara göre bilgi bir çeşit özel inanç olsaydı her bilenin aynı zamanda inanan kişi olması gerekirdi; halbuki Allah için alim denildiği halde inanan denilemez (Bağdadi. s. 5-6)

tanıyı p

m ışla rdı r.

Kelam ilminde duyularla elde edilen
bilgi zorunludur . Duyular dolaysız bilginin, akıl yürütme (nazar) ise kazanılmış
(iktisabf) bilgilerin kaynağıdır. Akıl veya
şuur insandaki mantık ve matematik ilkeler gibi ilk bilgiler yanında haz, elem.
sevinç, sağlık vb. tecrübelerin idrakini
de sağlar (Bakıllani, s. 7-8 ; BağdadT, s.
8-9; Razi, s. 16 vd ) Mu'tezile id r aki özel
bir bünyenin varlığına bağlamakla esasta onun maddi olduğunu savunurken
(b k Eş'arT, s. 339- 340) Eş' ariler idrakin
manevi bir keyfiyet olduğu fikrinde ıs
rar etmişlerdir. Onlara göre idrak Allah
tarafından yaratılmış bir arazdır ; bir
şeyin varlığının şuurudur. Aynı şekilde

beş duyu ile elde edilen duyumlar bu
alemde Allah'ın adeti gereği belli bir
düzen içinde meydana gelirler. yani dış
dünyaya ait duyumlar da Allah'ın sürekli yaratmasının konusudurlar. Bu yüzden onlara ancak mecazi anlamda duyum denebilir. Akıl ile elde edilen bilgi
de ya zorunludur, yani aklın doğrudan
doğruya verisidir. yahut da akıl yürütme ile elde edilir. Bu sonuncusuna nazari bilgi de denir. Yine kelamcılara göre gerçeğe uygun haber (haber-i sadık)
doğru bilgidir. Çünkü burada da realiteye uygunluk şartı gerçekleşmektedir.
Bu haber ya yalan söylemek üzere bir
araya gelmeleri imkansız bir topluluk
tarafından verildiği (mütevatir haber). yahut da peygamber tarafından bildirildiği için doğ rudu r ve kesin bilginin ifadesidir. Ancak mütevatir haberin a kı l ve
gözleme d ayalı bilgilerle çelişmemesi gerekir. Peygamberin getirdigi haberin yorumunda aklın ne nisbette ölçü alınaca
ğı hususu kelamcılar arasında tartış m a
konusu olmuştur. Bu tartışmalar aklın
sınırlı oluşuyla ilgilidir. Mu'tezile, Ehl-i
sünnet kelamcılarına nazaran akla daha geniş yetkiler tanıya rak bir şeyin iyi
yahut kötü olduğunu şeriat gelmeden
önce aklın bilebileceğini öne sürer. "Hüsün-kubuh" meselesini doğuran bu tartışmada Ehl-i sünnet, bütün dini bahislerin sem'i (nakiT) olduğu inancını vurgular. Ancak Matüridi. Allah'ın varlığı ve
birliği hakkındaki bilgiye ulaşmanın insan aklı için mümkün olduğunu belirt-
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BiLGi
miştir. Ne var ki bu, imanın bütünüyle
bilgiden ibaret olduğu anlamına gelmez.
Zira bir şeyi bilmek onun zorunlu olarak tasdiki demek değildir. Aynı şekilde
bilmernek de inkarı gerektirmez. Fakat
bilgi kalp ile tasdikin oluşmasında çok
büyük rol oynayabileceği gibi bilgisizlik
de inkar ve yalanlamaya yol açabilir (Ki·

tabü 't· Tevf:ı!d, s. 380-38 ı).
İslam felsefesinde bilgi meselesi bir
ölçüde mantık, daha geniş olarak da "ilmü'n- nefs" (psikoloji) çerçevesinde ele
alınmıştır. Bu son disiplin, bilen özne olarak insanın fizyolojik yapısını da hesaba katar ve onu bir bütün olarak kabul
eder. Dolayısıyla insanın bilgiye nasıl ulaş
tığı meselesi bütün duyu, algı , vehim,
hayal, düşünce ve bilme merhaleleri dikkate alınarak sistematik bir doktrin içinde çözümlenebilmektedir. Bu doktrin
içinde akılcılık, duyumculuk, deneycilik,
sezgicilik denilen mutlak sınırlarnalara
gerek duyulmaksızın duyu, akıl. deney,
sezgi ve ilham yollarına fonksiyonel anlamlar kazandırılır. Şu var ki akıl, insanı
diğer canlılardan ayıran nefis cevherinin
düşünme melekesi (en-nefsü'n-natıka) olarak bilgiyi asıl mümkün kılan güçtür. Ana
hatlarıyla Farabi tarafından ortaya konan (bk. el-Medfnetü'l-{atıla, s. 87 - 104),
ancak İbn Sina tarafından eş-Şifa, adlı
eserin "Kitabü'n-Nefs" bölümünde ayrıntılarıyla açıklanan İslam psikolojisi,
düşünme ve bilme eylemlerinin tahliline hareket noktası teşkil edecek çok
ciddi bir felsefi doktrine sahip olmuştur.
Her şeyden önce düşünen ve bilen bir
özne olarak nefsin (manevi ben) mevcudiyetini temeliendiren İbn Sina felsefesi, dış dünyanın hem mümkün hem de
zorunlu olan objektif gerçekliğini ispat
etmekle bilgiyi mümkün kılan özne ve
nesne arasındaki ilişkiyi felsefi bir esas~ bağlamayı başarmıştır. Dış dünyanın
gerçekliğini kavramada vazgeçilmez görünen illiyyet doktrinini de gerek tabiatın gerekse zihni yapının özüne yerleŞ
tiren İbn Sina, eserden iliete ve nihayet ilk iliete ulaşmak suretiyle fizik ve
metafizik aleme ait bilgilere ulaşı labile

ceğini belirtmiştir

(bk. DETERMiNiZM; iL-

LİYYET).

En genel ifadesiyle fizik dünya hakbilgi, insan aklının dış dünyaya
yönelmesi ve fiziki nesnelerin formlarını
maddesinden soyutlayarak kavramasıy
la oluşmakta, varlığın maddesi yani kendisi ise bilinmez olarak kalmaktadır. Bu
anlamda bilme bir soyutlama işlemidir.
Bu işlemle önce nesnelerin sOretleri kavkındaki
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ranarak tasawurlara (tasavvurat). bu tasawurlar yardımıyla da önermeler şek
lindeki tasdikiere (tasdfkat) ulaşılır. Tasawurat, nesneleri tarif etmede kullanı 
lan ilk bilgiler veya kavramlardır. Olumlu ya da olumsuz önermelerle ifade edilen tasdikat ise kıyas şekillerinin meydana getirilmesini sağlar. Soyutlama iş
lemi, duyuların dış dünya hakkında sağ 
ladığı verilerden başlar; bu cüz'I (tikel)
verilerin hayali ve fikri konular haline
gelmesi beş duyu, ortak duyu. tasawur.
hayal, vehim ve hafıza güçlerinin iştira 
kiyle gerçekleşir. Hayal ve fikir seviyesinde nesneler maddesinden zihnen soyutlanmış olsalar da maddi özellik ve
şartlarından tamamıyla soyutlanmamış
lardır. Bu yüzden hala cüz'i formlar halindedirler. Son merhalede bu formları
tam bir soyutlama ile külli ve soyut bilgiye ulaştıran güç teorik akıldır. Şu halde
soyut kavramlar, akıl kendilerine ulaş
madığı sürece fiilen akledilmiş olmadık
ları için kuwe halinde "makuller" olmaktadır. Ancak aklın bilme. makulün de bilinme sürecinde kuwe halinden fiil haline geçebilmeleri için hiçbir zaman kuvve halinde bulunmayan, daima aktif (faal) olan bir dış desteğe ihtiyaç vardır. islam felsefesinde "faal akıl" denilen bu
destek ile insan aklının ilişkiye girmesi
sayesindedir ki aklın fonksiyonunu yerine getirip bilgiye ulaşması mümkün olur
(İbn Sina, s. 22 ı -250) Farabi ve İbn Sina
ta rafından Cebrail ile özdeşleştirilen faal aklın İbn Rüşd tarafından dış dünyanın sürekli ve fiili gerçekliği olarak yorumlandığı görülmektedir (bk. irrisAL).
İlk iki filozofa göre ilham ve vahye dayalı bilginin de kaynağı olan bu "melek!
güç" bilge (hakim) ile peygamberi, bulundukları farklı epistemolojik alanlara
rağmen aynı bilgi kaynağında buluşturur.
Bilginin nebevi kaynağı ve imkanı konusundaki bu telakkileriyle Farabi ve İbn
Sina'nın bir ölçüde İşrakiliğe yaklaştık
ları gözlenmektedir. Aklın istidlali (discursive) işleyiş i ne gerek kalmadan sonuca ulaşmasını hads (sezgi) ve ilham terimleriyle açıklayan İbn Sina, akli-kalbi
sezginin zirveye ulaştığı insan olarak
peygamberi görür. Peygamber. filozofun "kudsi akıl" adını verdiği bir güç sayesinde ve melek! bir aydınlanma ile öğ
renime gerek kalmadan varlığın işleyi
şini bir hamlede kavrayan insandır. İl
ham ise vahyin özel bir şekli olarak hakimin mazhar olduğu bir aydınlanmadır.
Tasawuf, keşif ve itharnı entellektüel
bir çabanın sonucu olarak değil ahlaki

bir arınma ve yaşama sonunda sağla
nan ilahi bir lutuf olarak görür. "Tatmayan bilmez. ulaşmayan idrak edemez"
özdeyişinin işaret ettiği tasawufi bilgi
(Gazzali, Mi'yarü 'l· c ilm, S . 141 ), tamamıy
la şahsi bir zevk ile ulaştidığı için başka
larına aktarılamaz. Ancak bu bilgiye ulaş
manın yolu gösterilebilir ki bu da tamamen manevi bir seyrü süh1k*ten ibarettir. Bu yola intisap etmek, kişiyi belli tasawufY tecrübeler eşliğinde bilginin ilahi kaynağına götürür. Bu kaynak nihayette Allah'tır; bu yüzden o "ledünni"
(Tanrı katından olan) bir bilgidir. Mutasavvıfın gözünde bu kaynağa nisbette duyular ile istidlali aklın aczi apaçık olduğundan inceleme ve araştırmaya dayalı,
dotaylı ve güvensiz olan nazari yola girmektense kalbi her türlü kötü duygulardan temizleyerek ilahi ithama hazır
lamak daha kestirme ve daha güvenilir
bir yoldur. Tasawufi bilgi, kısaca kalbin
Allah'ın nuruyla aydınlanmasıdır ve süfinin kazancı değil Allah'ın lutfudur (Gazzali, İJ:ıya,, III, ı 9).
İslam düşünce tarihinin büyük sentezcilerinden Gazzall kelam, felsefe ve tasawufun temel epistemolojik yaklaşım
larını tek bir sistem halinde birleştirmiş
görünmektedir. Bilgi için güvenilir bir
kaynak bulma, bilgiye konu olan alanların birbirine karıştınlmaması için bilgiye bir sınır tayin etme, nihayet akıl, duyu ve ilham gibi .bilgi kaynaklarını tenkit etme çabası en güçlü ve sistemli bir
şekilde bu düşünür tarafından gösterilmiştir. "İçinde şüphenin asla bulunmadığı bilgi" diye nitelendirdiği kesin bilgiyi arayan GazzaiY'nin (bk. el-Mün~ı<, mine 'cj.-çlalal, s. 4-5) meseleye daha ziyade
bilginin değeri açısından yaklaştığı görülmektedir. Gazzaırnin geniş ölçüde İbn
Sina'dan aldığı, sonraki mantıkçılarca da
bazı küçük farktarla benimsenen bir tasnife göre bütün bilgi türleri kesin bilgiler (yakiniyyat). kanaatler (i'tikadat) ve
zanni bilgiler (zanniyyat) olmak üzere üç
esaslı terim altında toplanır. Bunlar da
kaynağı ve değeri bakımından yedi kategoriye ayrılır. 1. İlk bilgiler (evveliyyat) .
Saf akıldan çıkan a priori bilgiler. 2. İç
gözlemler (el-müşahedatü '1-batıniyye ). İn
sanın kendi açlık, susuzluk, sevinç, ke·der gibi beş duyudan kaynaklanmayan
psikolojik idrakleri. 3. Dış dünyaya ait
duyumlar (el-mahsüsatü'z-zahire). Duyu
organlarından edinilen intibalar. 4. Tecrübi bilgiler (mücerrebat). Birbirini takip
eden iki olayın defalarca tekrarlanmasından sonra ortaya çıkan zihni alışkan-
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Ilkiara dayalı tecrübeler. s. Tevatür yoluyla edinilen bilgiler (el -ma' lümat bi'ttevatür). Algı ile ilgisiz olan. çok sayıda
güvenilir kişinin verdiği haberin akıl tarafından benimsenmesiyle edinilen bilgiler. 6. Varsayımlar (vehmiyyat). Gerçekte var olup olmadığı bilinmeyen şeyle 
rin var sayılmasıyla oluşan bilgiler (mesela idrak ed ilen varlıklara k ı yas yap ıl a
rak ulaşılan, "Her varlığın rnekarn vardır"
önermesi gibi). 7. Yaygın kabüller (meşhQ
rat). Doğru kabul edilecek kadar üzerinde ittifak edilmiş bilgi ve önermeler (mesela, "Yalan kötüdür" hükmü gibi).
Bilgi konusunda gerek Gazzali gerekse ondan önce ve sonra ortaya konan
fikri birikim, İbn Rüşd ve Muhyiddin İb
nü'l -Arabi gibi büyük düşünürlerin de
katkılarıyla , hala bütün yönleriyle tahlile
muhtaç ve bütün farklılıklarıyla modern
epistemoloji için dahi ilham kaynağı olabilecek önemli doktrinlere sahiptir.
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Türk Bilgi
I. Dünya

Derneği tarafından

Savaşı

öncesinde
akademik hüviyette
aylık fikir dergisi.

yayımlanan

L

_j

İstanbul' da Teşrinisan i 1329 - Haziran
1330 (Ekim 1913- Haziran 1914) tarihleri arasında toplam olarak yedi sayı yayımlanan derginin müdürü Celal Sahir'dir (Erozan) . Dergi, eski Maarif Nazırı Emrullah Efendi, Akçuraoğlu Yusuf, Ahmed
Agayef (Ağaoğ lu ), Celal Sahir, Ziya Gökalp, Köprülüzade Mehmed Fuad ve Doktor Nazım gibi ll. Meşrutiyet sonrası yıl
larında şöhret kazanan Osmanlı aydın 
larının, Fransız Akademisi'ni (Academie
Française) örnek alarak doğrudan doğ
ruya araştırmaya ve bilgi birikimine yönelik bir akademi oluşturma amacıyla
kurdukları Türk Bilgi Derneği'nin yayın
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organıdır.

Ragı b

"Türkiyat". "İslamiyat". "Hayatiyat".
"Felsefe ve İçtimaiyat", "Riyaziyat ve Maddiyat" ile "Türkçülük" adları altında altı
şubeden meydana gelen dernek ilk planda "memlekette hakiki usul ve ihtisas
üzerine müesses ilmi bir cereyan vücuda getirmek" amacıyla kurulmuş olup o
dönemin kendi alanlarında isim yapmış
fikir ve ilim adamlarıyla yazar ve siyasi
şahsiyetlerini bir araya toplamıştır. Bu
isimler arasında dergi yazarlarından baş
ka Necib Asım (Yazı ksız), Ahmed Refik
(Altı nay) , Hüseyinzade Ali (Turan), Bursalı Mehmed Tahir, Fuad Raif (Köse) (Türkiyat şubes i) ; Şeyhülislam Musa Kazım.
Halim Sabit (Şibay), Ebü'l -Ula, MansOrizade Said, Halil Nimet (İslamiyat şubesi);
Bahaeddin Şakir, Akil Muhtar (Özden),
Tevfik Rüşdü (Aras). Adnan (Ad ıvar) (Hayatiyat şubesi); Emrullah Efendi, Faik
Sabri (Duran). Lutfi Fikri (Tozan), Mehmed Cavid (Felsefe ve İçtimaiyat şubesi);
Salih Zeki (Riyaziyat ve Maddiyat şubesi);
Ömer Seyfeddin, Celal Esad (Arseven),
Hüseyin Cahid (Ya l ç ı n), Hamdullah Subhi (Tanrıöver) , Salah Cimcoz. Kazım Nami (Duru), Mehmed Emin (Yurdakul) (Türkçülük şubesi) ile 1910-191 S yılları arasın
da İstanbul'da bulunan Rus asıllı Parvus
(Aiexandre Helphand) ve İttihatçılar'la yakın münasebetleri bulunan Darülfünun
müderrislerinden Moiz Kohen (Tekin Alp)
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ta" md.leri; et·Ta'ri(tit, "'ilm" md.; Tehanevi,
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ran Üniversitesi Aga Muhammed Mişkat Kütüp·
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rut 1981 , s. 5·33; Cüveyni, el ·İrştid (Muhammed), s. 12; Gazzali, İ/:ıya' (Beyrut). lll, 18·
20; a.mlf., el·Munkız mine'd·dalal (tre. Hilmi
Güngör). istanbul 1948, s. 4·5; a.mlf.. Mi'ya·
rü 'l · 'ilm, s. 46·48, 60·62, 138·153; a.mlf.. Mi·
/:ıakkü 'n·nazar fi'l·mantılc (nşr. Muhammed
Bedreddin en-Na'sani), Beyrut 1966, s. 57·66;
Fahreddin er-Razi, Muhassal: Kelama Giriş (tre.
Hüseyin Atay), Ankara 1978, s. 13·33; izmirli,
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türidi'de Bilgi Problemi (doktora tezi. 1985,
AÜ ilahiyat Fakültesi) ; Necip Taylan, Gazzali'·
nin Düşünce Sisteminin Temelleri, istanbul
1989; Hüseyin Atay, "Kur'an'da Bilgi Teorisi", AÜİFD, XVI ( 1968). s. 155·176; Marie Bernard, "İlk Mu'tezililerde İlim Kavramı" (tre.
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Problemi", islam ilimleri Enstitüsü Dergisi, IV,
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NECİP TAYLAN

bulunmaktadır.
Başta tarih, dil, edebiyat ve felsefe
olmak üzere sosyoloji, sanat tarihi, mimari, siyaset. İslamiyet, eğitim, pedagoji, tıp, iktisat ve matematik konula-

CD
Bilgi
Mecmuası ' nın

ilk

savıs ı nın
kapağı

rında devrine göre oldukça ileri bir seviyede akademik hüviyette ilmi makalelerin yer aldığı derginin hemen her sayısı
bir kitap hacmindedir. Daha çok kültürel mahiyette Türkçülük ideolojisinin hakim olduğu dergide iktisadi konulardaki yazılar derneğin fahri üyesi Parvus tarafından kaleme alınmıştır. Derginin ilk
sayısında Türk edebiyatı tarihinde tezkirecilik anlayışından modern anlamda
edebiyat tarihine geçişte bir dönüm noktası kabul edilen Fuad Köprülü'nün meş
hur "Türk Edebiyatı Tarihinde Usul" adlı makalesi, altıncı sayısında da derneğin nizamnamesiyle her şubede görev
alan üyelerin adları ve ayrıntılı bir çalış
ma programı yayımlanır.
Dergide yer alan diğer önemli makaleler arasında Ahmed Agayefin "İslami
yenen Ewel Arablar" (nr. ı. s. 53-62).
Akçuraoğlu Yusuf'un "Osmanlı Saltanatı Müessesatı Tarihine Dair Bir Tecrübe"
(nr 1, 2, s. 82-96, 117-1 34). Muallim İs
mail Hakkı'nın (Baltacı oğlu) "El İşlerinin
Terbiye Nokta-i Nazarından Tedkiki" (nr.
3-4, s. 197-224, 329-363), Parvus'un "Türkiye'nin Mali Esareti" (nr 3, s. 225-253)
ve "Türkiye İçin Mali Esaretten Kurtuluş Yolları" (nr 5, s. 437-477), Rıza Tevfik'in "Felsefe-i Umumiyyeye Medhal"
(nr 6, 7, s. 54 1-552, 676-703). Köprülüzade Mehmed Fuad'ın "Hoca Ahmed Yesevi" (nr. 6, s. 611-645) ve Andan B. Tıngır'ın
'Türk Dilinde 'ne' Edat -ı Selbi" (nr. 6, s.

664-667) adlı yazıları bulunmaktadır.

İslamiyet'ten önceki Araplar'dan Osmanlılar'da

saltanat müessesesine, eski
Yunan'da ahlak felsefesinden felce, kalp
hastalıki anna ve tifoya, Galata borsasın 
dan Türk atasözlerine kadar çok değişik
konularda araştırma ve incelemelerin
bulunduğu derginin oldukça geniş bir
yazar kadrosu vardır. Yazarları arasın
da yukarıda zikredilenlerden başka şu
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