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Öz 
İslam felsefe tarihinin ilk filozofu ünvanına sahip olan Kindî’nin 

elimize ulaşan eserlerinde ahlakla ilgili yapmış olduğu tarifler, izahlar ve 
kullandığı kavramlar, bir geçiş dönemi özelliği taşıyan yaşadığı dönemin ahlak 
felsefelerinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Antik ve Helenistik 
düşünceyle İslam düşüncesini harmanlayarak ortaya koyduğu nefis tanımları 
ve nefsin kuvvelerine dair görüşleriyle Kindî, ahlaki faziletlere epistemik bir 
zemin ve bir arka plan inşa etmeyi başarmıştır.  Onun günümüze ulaşan 
risalelerinden hareketle özlü de olsa bir ahlak nazariyesine sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu hususu dikkate alarak, çalışmamızda öncelikle onun 
felsefeyi nasıl tanımladığı incelenmekte ve bu tanımdan hareketle ahlakı 
nerede konumlandırdığı sorusunun cevabı aranmaktadır. İkinci olarak 
faziletlerin gerçekleştiği zemini anlamak üzere onun nefis hakkındaki görüşleri 
ele alınmakta ve nefsin mahiyeti ve kuvveleri tartışılarak faziletler teorisinin 
izleri sürülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kindî, Nefis, Faziletler Teorisi, Ahlak, Adalet 

Abstract 
The descriptions, explanations and concepts that Kindī, who is the 

first philosopher of the history of Islamic philosophy, has made about the 
morality in his works, is very important in terms of the understanding of the 
moral philosophy of the period he lived. With his soul (nafs) descriptions and 
his views on the powers of soul (nafs), Kindī has succeeded in building an 
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epistemic background to moral virtues. With his daily workswe can say that he 
has a theory of virtues, even if it is concise. Taking this into account, in this 
article firstly examined how he define philosophy in his works and looked for 
an answer to the question of where it positions the ethics in action. Secondly, 
to understand the floor of the virtues,are examinedhis views on the soul (nafs), 
on the nature of the soul (nafs) and on the powers of the soul (nafs). 

Keywords: al-Kindî, Nefs, Theory of Virtue, Morality, Justice 
 
Giriş 
İslam ahlak felsefesi tarihi ile ilgili son yıllarda yapılan 

çalışmalar, ilk İslam filozofu olarak kabul edilen Kindî’nin (ö.252/866) 
yer almadığı ahlaka dair her türlü incelemenin eksik kalacağını bir kez 
daha ortaya koymuştur.1 Klasik Yunan felsefesini dikkate alarak 
felsefesini inşa eden ilk İslam filozofu unvanına sahip olan Kindî, Yeni 
Eflatunculuğu2 Müslümanların ilmi birikimleriyle harmanlayarak İslam 
düşüncesi tarihinde yeni bir çığır açmayı başarmıştır (Felix Klein-
Franke, 2011). Bu yönüyle kendisinden sonraki filozoflar üzerinde 
önemli bir tesir uyandırmış olmasına rağmen onun bazı çağdaş 
araştırmalarda, Fârâbî (ö. 339/950) ve İbn Sînâ’yla (ö. 428/1037) 
kıyaslandığında yeteri kadar dikkate alınmadığı görülmektedir. Hâlbuki 
onun başta fîHudûdi’l-eşya ve rusûmihâadlı eseri olmak üzere Risâle 
fi’n-nefs,Kitâbfi’l-felsefeti’l-ûlâ,Risâle fi kemmiyyetikütübiAristûtâlîs 
ve mâyuhtâcuileyhi fi tahsîli’l-felsefe, Kitâbü’l-Cevâhiri’l-hamse ve 
Risâle fi’l-hîle li-def’i’l-ahzân gibi eserlerinde ahlakın metafizik 
boyutuna işaret eden ve faziletleri epistemik bir zeminde ele aldığı 
açıklamaları bulunmaktadır.  

Birçok ahlak eseri elimize ulaşmamış olmasına rağmen 
Kindî’nin elimizdeki eserlerinde ahlaka dair yüklü bir malumatın 
mevcut olduğu görülmektedir. Onun sadece fî Hudûdi’l-eşya ve 
rusûmihâadlı eserinde yapmış olduğu tanımlardan hareketle ahlaki 

                                                      
1 Kindî felsefesinin İslam düşünce tarihindeki konumu hakkında bkz. Mahmut Kaya: 
Kindî: Felsefî Risâleler, Klasik Yay., İstanbul, 2002: 57-59;Dimitri Gutas:Greek 
Thought Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and 
Early ‘Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries), London: Routledge , 1999, 
XVIII;Felix Klein-Franke: “Doğudaki İlk Mütekaddim İslam Filozofları”, İslâm 
Felsefe Tarihi içinde, Ed. Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Leaman, Açılımkitap, İstanbul, 
2011, s. 199-201. 
2 Felsefenin genel tarihinin yazımında ve de İslam felsefesi tarihi yazımında Kindî 
felsefesinin özellikle metafizik meselelerde Yeni Eflatunculuk’tan etkilendiği ortak bir 
kabule sahiptir. Bu hususun ahlak konusunda da geçerli olduğunu söylemek 
mümkündür. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Montgomery Watt, Jean Jolivet,From 
the Beginnings to Avicenna, Routledge History of Philosophy, V. III; Cahid Şenel, Yeni 
Eflâtunculuğun İslâm Felsefesine Yansımaları, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. 
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faziletlere dair görüşlerinin izi sürülebilir. Aynı şekilde metafizik 
tanımından hareketle onun metafiziğin iki cihetine işaret ettiğini; ahlak 
ve siyaseti nefis kavramı üzerinden epistemik bir zeminde 
temellendirdiğini görmek mümkündür. Diğer bir ifadeyle Kindî nefis, 
akıl ve kuvvelerle ilgili düşüncelerinde ahlaki faziletlere bir tür arka 
plan inşa etmiştir. Bu noktadan hareketle çalışmamızda Kindî’nin 
felsefeyi nasıl tanımladığı sorusunun cevabı aranacak ve onun ahlakı 
nasıl konumlandırdığı irdelenecektir.  

Ayrıca onun nefis, akıl ve kuvvelerle ilgili düşünceleri 
faziletler nazariyesinin epistemik boyutunu da ortaya koymaktadır. Bu 
hususu dikkate alarak makalemizde bütünlük arz etmesi açısından 
Kindî’nin felsefe tanımı, nefsin varlığı ve mahiyeti hakkındaki 
görüşleri ile ahlak ve siyasetin kaynağı olması bakımından faziletler 
nazariyesi birlikte ele alınacaktır. 

 
Kindî’nin Felsefe Tanımı  
Nazari felsefe aşamasında insan davranışlarını belirleyen ve 

değer yargılarına kaynaklık eden epistemik bir zeminden söz etmek 
mümkündür. Bu zemin adeta insanın siyasetin ve ahlakın temel konusu 
olan iyiyi ve doğruyu yapmasının ve adaleti gerçekleştirmesinin tasarım 
merkezidir. Bu bir yönüyle felsefe nedir sorusunun da cevabıdır. Çünkü 
insanın yapıp ettikleri, tutum ve davranışları ya da değer yargıları 
epistemik bir sürece tabidir. Bu sürecin tamamlanması yani insan 
aklının yetkinleşmesi klasik felsefede felsefenin tariflerinden biri 
olarak ifade edilmiştir (İbn Sina: 16). Bu nedenledir ki Kindî, Kitâbfi’l-
felsefeti’l-ûlâ adlı eserinde felsefenin “insan sanatlarının değer ve 
mertebe bakımından en üstünü” olduğunu belirtir. Buradan hareketle 
filozofun gerçeğe (hakikate) göre davranması onun temel hedefidir 
denilebilir. Buna göre felsefe insanın hem aklen hem ruhen hem de 
ahlaken olgunlaşmasını sağlayan ilimdir (Kindî:139). 

Felsefe tanımıyla bilgi felsefesinin işaretlerini de ortaya koyan 
Kindî bilgi edinme sürecini hakikatle ilişkilendirerek felsefe hakkında 
şöyle der: “Felsefe insanın takati yettiğince külli ebedi eşyanın 
mahiyetini ve hakikatini ve de ilk illetini bilmesidir.” Bu tanımda 
bilmek, insan nefsinin yetkinleşmesi, insanın doğru, iyi ve güzel olanı 
yapmasının birincil şartı olarak belirlenmektedir (Kindî, 2002: 191). 
Buna göre Allah hakkında sorular sormak, bu âlem ve akli âlem 
hakkında da sorular sormaktır. Bu bilme süreci ahlaklı olmayı ve 
ahlakla ilgili sorgulamalar yapmayı da doğurur. 

Aristocu çizgiyi takip eden ilimler tasnifinde felsefe üç kısma 
ayrılır. Birincisi nazari felsefe; ikincisi ameli felsefe ve üçüncüsü de 
poetikadır. Nazari felsefe, bilginin daha çok zihni süreçlerini ifade 
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eden; mantık, fizik, matematik ve metafizik gibi alanları kapsarken; 
ameli felsefe daha çok siyaset ve ahlak gibi insanın iradi tercihleri 
sonucunda ortaya çıkan tutum ve davranışları ihtiva eder. Poetika ise 
şiir ve söz sanatıyla ilgili teorileri içerir (Kutluer: 109-114). Kindî, başta 
Fârâbî olmak üzere Meşşâî filozofların genelinde görülen Aristocu 
ilimler tasnifinden farklı bir tasnifi tercih etmiştir. Onun ilimler tasnifi 
İslam felsefe tarihinde ilk ve özgün olması bakımından önemlidir. 
Kindî’nin ahlak felsefesi açısından temel ayrılma noktası da burasıdır 
(Kaya, 2002: 17).Risâle fi kemmiyyetikütübiAristûtâlîs ve 
mâyuhtâcuileyhi fi tahsîli’l-felsefe adlı eserinde Kindî, ilimleri, dinî 
(ilahî) ve insani olmak üzere ikiye ayırır.3 Dinî ilimlerin kaynağı olan 
vahiy, duyu ve akılla elde edilemeyen bilgilere kısa yoldan ulaşma 
imkânı verdiğinden insan fıtratına en uygun bilgidir. Kitâbü’l-
Cevâhiri’l-hamse adlı eserinde ise o, insani ilimleri teorik (nazari) ve 
pratik (ameli) şeklinde ikiye ayırır (Kindî: 278). Fizik, 
matematik/psikoloji ve metafizik, teorik ilimleri; ahlak ve siyaset ise 
pratik ilimleri ifade eder. Kindî’nin bu tasnifindeilmü’n-nefs olarak 
ifade edilen ilim, duyular âleminde yer alan varlıklardan elde edilen 
bilgilerin metafizik bilgiden de yararlanarak tasdik sürecini 
tamamlamasını ifade eder.  Böyle bir tasnifte siyaset ve ahlak daha çok 
pratik felsefe olarak kendine yer bulmaktadır. Bilginin ve ilmin merkezi 
olması hasebiyle Kindî felsefesinde nefse özel bir konum atfedilmiş, 
nefisle ilgili Risâle fi’n-nefs, Kelâmunfi’n-nefsmuhtasarun veciz; 
‘ilmü’n-nefsve Risâle fi mâhiyyeti’n-nevmve’r-rü’yâ adıyla üç ayrı 
müstakil risale kaleme alınmıştır. Bu sebepledir ki ilmü’n-nefsKindî 
felsefesinde fizikle metafizik arasında bir konuma sahip olmuştur. 
Nefis sayesinde insan maddi olanın bilgisini elde edebilmekte ve ona 
metafizik bir suret kazandırabilmektedir. Ayrıca insan nefsinde yer alan 
kuvve mahiyetindeki bilgiler nefsin güçleri yoluyla bilfiil hale 
gelebilmekte, ahlak ve siyaset şeklinde pratik hayatı teşkil 
edebilmektedir (Kindî: 244).  

İnsan bilgisinin oluşumunda duyulara birinci derecede önem 
atfeden Kindî, bu bilginin oluşumunda nefsin rolüne şöyle işaret eder: 

“İnsana ait algılar ikiye ayrılır. Biri,  bize [maddi olana] 
daha yakın, tabiata [aklî ve manevî olana] daha uzak 
olandır. Bu, gelişmemiz başladığı andan itibaren sahip 
olduğumuz, tüm cinsimizin ve bizim dışımızdaki çoğu 
canlıların sahip olduğu duyu algılarıdır. […] Duyu algıları 
tasarlama gücünde (el-musavvire) oluşur, tasarlama gücü 

                                                      
3Kindî ilimler tasnifiyle ilgili Mâiyyetü’l-‘ilmve aksâmih ile Aksâmü’l-‘ilmi’l-insî 
adıyla iki eser telif etmiştir ancak bu eserler günümüze ulaşmamıştır. Bkz. Kaya, a.g.e. 
s. 17.  
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metafizik bir suret kazandırabilmektedir. Ayrıca insan nefsinde yer alan 
kuvve mahiyetindeki bilgiler nefsin güçleri yoluyla bilfiil hale 
gelebilmekte, ahlak ve siyaset şeklinde pratik hayatı teşkil 
edebilmektedir (Kindî: 244).  

İnsan bilgisinin oluşumunda duyulara birinci derecede önem 
atfeden Kindî, bu bilginin oluşumunda nefsin rolüne şöyle işaret eder: 

“İnsana ait algılar ikiye ayrılır. Biri,  bize [maddi olana] 
daha yakın, tabiata [aklî ve manevî olana] daha uzak 
olandır. Bu, gelişmemiz başladığı andan itibaren sahip 
olduğumuz, tüm cinsimizin ve bizim dışımızdaki çoğu 
canlıların sahip olduğu duyu algılarıdır. […] Duyu algıları 
tasarlama gücünde (el-musavvire) oluşur, tasarlama gücü 

                                                      
3Kindî ilimler tasnifiyle ilgili Mâiyyetü’l-‘ilmve aksâmih ile Aksâmü’l-‘ilmi’l-insî 
adıyla iki eser telif etmiştir ancak bu eserler günümüze ulaşmamıştır. Bkz. Kaya, a.g.e. 
s. 17.  

de onları hafızaya ulaştırır. Böylece duyu algılarıcanlının 
zihninde (nefs) kavram olarak yer alır. Her ne kadar bunlar 
akli kavram olmaktan uzak ve onun verileri gibi değişmez 
değillerse de, özne-nesne ilişkisi sonucu algılandıkları için 
gerçekten duyu organına bağımlıdırlar. Duyu algılarına 
konu teşkil edenlerin hepsi daima madde ve her zaman 
cisim durumundadırlar.  
İnsan ait algıların diğeri ise aklî kavramlara daha yakın, 
bize [maddî olana] daha uzak olandır. Bu, aklın algılarıdır. 
Gerçekten de algılar, duyu algıları ve aklın algıları olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. Çünkü varlık küllî ve cüz’îlerden 
ibarettir. Küllî derken, türlere nispetle cinsleri, şahıslara 
nispetle türleri kastediyorum. Cüz’îlerden kastım da 
türlere nispetle şahıslardır. Maddeye bağımlı cüz’î bilgiler 
duyuların alanına girer. Cinsler ve türler ise duyu ve duyu 
algılarının alanı dışındadır. Onlar, insan nefsinin 
güçlerinden bir gücün alanına girer ki ona insan aklı derler. 
Duyu organları şahısları [cüz’îleri] algılar; dolayısıyla, 
zihinde duyu verileri olarak tasarlanan ne varsa, hepsi, 
duyuorganlarına bağlı gücün bu organları kullanması 
sonucunda meydana gelmiştir.”(Kindî, 2002: 144-145) 

Metinden anlaşıldığı üzere Kindî nefsin dış dünyadaki 
nesnelerden suretleri elde ederek bilgiyi kazandığını belirtmektedir. Bu 
noktada maddi suretin nefse ait bir bilgiye nasıl dönüştüğü sorusu akla 
gelir. Bu soruya Kindî Risâle fi’l-akl adlı eserinde duyularla elde edilen 
bilginin nefiste güç halinde yer alırken nefsin onu akıl gücü sayesinde 
bilfiil hale getirdiğini belirterek cevap verir (Kindî, 2002: 355). Nefiste 
güç halinde bulunan suretler fiil durumunda olan başka bir fail 
vasıtasıyla bilfiil hale gelmektedir. Buradan hareketle Kindî’nin nefsin 
akletme özelliğinin kökenini ve nefsin akledici özelliğini 
sorgulayarakonun ilk akıl sayesinde bu durumdan çıktığı ve bilfiil 
akledici konuma geldiği sonucuna ulaştığını idda edebiliriz (Kindî, 
2002: 357). 

 
Nefsin Varlığı ve Mahiyeti 
Bir geçiş dönemi filozofu olan Kindî’nin yaşadığı dönem, 

İslam felsefesi tarihinde tercümeler döneminin henüz başlarına tekabül 
ettiğinden bu dönemin genel karakteri siyasi ve kelamî tartışmalarla 
şekillenmiştir. Yaşadığı dönemin atmosferinden etkilenmiş olan 
Kindî’nin kavramlara yüklediği anlamlar ve onları kullanma biçimi 
kendisinden sonra gelen filozoflardan farklı olmuştur. Bu husus onun 
felsefe tanımında olduğu gibi nefis tanımında da geçerlidir. Kindî’nin 
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nefse dair düşünceleri onun nefsi nasıl konumlandırdığının ve nefsin 
nazari ahlakla olan ilişkisinin de cevabını içermektedir. Sözlükte; ruh, 
bir şeyin zatı ve hakikati, aynılık, kan, insan, hulk, yeme içme gücü, 
hayat gibi manalara gelen nefsin İslam düşünce tarihinde mahiyetini ve 
fonksiyonlarını ve de tezkiye edilme usullerini felsefi açıdan inceleyen 
ilk filozof Kindî’dir (Kaya: 41).   

Nefsin bedenin asli unsuru ve cevheri olması hususunda ortak 
bir kanaate sahip olan İslam filozofları nefsin, mahiyeti itibariyle, 
manevi bir cevher olduğunu savunur. Bu ön kabulden hareketle 
duyularla elde edilen bilginin kaynağı olarak da ay-altı âlemdeki 
cisimler gösterilir. Nefis ve kuvve tartışmalarında İslam filozoflarının 
Aristoteles başta olmak üzere Grek düşüncesinden ve Yeni 
Eflatunculuk’tan etkilendiğini söylemek mümkündür(Türker, 2006: 
529). Ancak nefisle beden arasındaki öncelik ve mekân farkı 
dolayısıyla ilahi ve ruhani bir cevher olarak tarif ettiği nefis anlayışıyla 
Kindî, Aristoteles’ten, ve Farabi ile İbnSînâ gibi Meşşâîler’den ayrılır. 
Ona göre nefis “bedenden bağımsız ilahi ve ruhani bir cevher”dir 
(Kaya: 42). Bu özelliğinden dolayı nefis beden var olmadan önce de var 
olan ve beden yok olduktan sonra da var olmaya devam edecek olan bir 
varlık kategorisidir (Hamarneh: 335). 

Risâle fi hudûdi’l-eyşâ ve rusûmihâadlı tarifler kitabında Kindî 
aklı “varlığın hakikatini kavrayan basit cevher” şeklinde tarif eder 
(Uysal: 141). Aynı metinde nefsi, canlılık yeteneği bulunan ve organı 
olan doğal bir cismin tamamlanmış hali, güç halinde canlı olan doğal 
bir cismin ilk yetkinliği ve kendiliğinden hareket eden aklî [manevî] bir 
cevher şeklinde de tarif eder (Kindî, 2002: 185). Burada nefsin “canlılık 
kabiliyetine sahip olması”nı onun varlığına dair bir delil olarak kabul 
ettiği düşünülebilir. Ona göre insan bedeni nefsin tedbiri olmadan 
ayakta duramaz. Buradan hareketle Kindî felsefesinde nefsin varlığı 
insan bedeninin canlılığıyla açıklanır. Buna göre nefsin varlığı ve 
tedbiri beden görülmeden anlaşılamaz; beden de nefis olmadan 
varlığını sürdüremez. Aynı şekilde âlem de görünmeyen bir âlemin 
varlığı anlaşılmadan idrak edilemez. Risâlefi’n-nefs adlı eserinde Kindî 
Eflatun’un nefse dair delillerini tasdik ederek onun nefsin varlığında 
dair görüşlerini aktarır. Eflatun’un sözleri şöyledir: 

“Eskilerden birçok arınmış filozof, bu dünyadan 
soyutlanıp maddî nesneleri hiçe sayarak, kendilerini 
eşyanın hakikatini düşünme ve araştırmaya verince, 
gaybın bilgisi onlara açılmış, insanların içinden geçeni 
bilmişler ve yaratıkların sırrına vâkıf olmuşlardır. Bu 
karanlık dünyada-ki güneş aydınlatmamış olsa zifiri 
karanlık olurdu-henüz nefis bedene bağımlı iken böyle 



215Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

nefse dair düşünceleri onun nefsi nasıl konumlandırdığının ve nefsin 
nazari ahlakla olan ilişkisinin de cevabını içermektedir. Sözlükte; ruh, 
bir şeyin zatı ve hakikati, aynılık, kan, insan, hulk, yeme içme gücü, 
hayat gibi manalara gelen nefsin İslam düşünce tarihinde mahiyetini ve 
fonksiyonlarını ve de tezkiye edilme usullerini felsefi açıdan inceleyen 
ilk filozof Kindî’dir (Kaya: 41).   

Nefsin bedenin asli unsuru ve cevheri olması hususunda ortak 
bir kanaate sahip olan İslam filozofları nefsin, mahiyeti itibariyle, 
manevi bir cevher olduğunu savunur. Bu ön kabulden hareketle 
duyularla elde edilen bilginin kaynağı olarak da ay-altı âlemdeki 
cisimler gösterilir. Nefis ve kuvve tartışmalarında İslam filozoflarının 
Aristoteles başta olmak üzere Grek düşüncesinden ve Yeni 
Eflatunculuk’tan etkilendiğini söylemek mümkündür(Türker, 2006: 
529). Ancak nefisle beden arasındaki öncelik ve mekân farkı 
dolayısıyla ilahi ve ruhani bir cevher olarak tarif ettiği nefis anlayışıyla 
Kindî, Aristoteles’ten, ve Farabi ile İbnSînâ gibi Meşşâîler’den ayrılır. 
Ona göre nefis “bedenden bağımsız ilahi ve ruhani bir cevher”dir 
(Kaya: 42). Bu özelliğinden dolayı nefis beden var olmadan önce de var 
olan ve beden yok olduktan sonra da var olmaya devam edecek olan bir 
varlık kategorisidir (Hamarneh: 335). 

Risâle fi hudûdi’l-eyşâ ve rusûmihâadlı tarifler kitabında Kindî 
aklı “varlığın hakikatini kavrayan basit cevher” şeklinde tarif eder 
(Uysal: 141). Aynı metinde nefsi, canlılık yeteneği bulunan ve organı 
olan doğal bir cismin tamamlanmış hali, güç halinde canlı olan doğal 
bir cismin ilk yetkinliği ve kendiliğinden hareket eden aklî [manevî] bir 
cevher şeklinde de tarif eder (Kindî, 2002: 185). Burada nefsin “canlılık 
kabiliyetine sahip olması”nı onun varlığına dair bir delil olarak kabul 
ettiği düşünülebilir. Ona göre insan bedeni nefsin tedbiri olmadan 
ayakta duramaz. Buradan hareketle Kindî felsefesinde nefsin varlığı 
insan bedeninin canlılığıyla açıklanır. Buna göre nefsin varlığı ve 
tedbiri beden görülmeden anlaşılamaz; beden de nefis olmadan 
varlığını sürdüremez. Aynı şekilde âlem de görünmeyen bir âlemin 
varlığı anlaşılmadan idrak edilemez. Risâlefi’n-nefs adlı eserinde Kindî 
Eflatun’un nefse dair delillerini tasdik ederek onun nefsin varlığında 
dair görüşlerini aktarır. Eflatun’un sözleri şöyledir: 

“Eskilerden birçok arınmış filozof, bu dünyadan 
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karanlık olurdu-henüz nefis bedene bağımlı iken böyle 

olursa, ya bu nefis soyutlanır, bedenden ayrılarak şânı 
yüce Yaratıcı’nın nurunun bulunduğu gerçek âleme intikâl 
ederse neler olmaz ki!” (Kindî, 2002: 244) 

Eflatun’a ait bu ifadeleri aktardıktan sonra Kindî “Gerçekten 
Eflâtun bu kıyaslamayı doğru yapmış ve [nefsin varlığına dair] tutarlı 
bir delil ortaya koymuştur.” diyerek onu tasdik etmektedir. Kindî 
burada Eflatun’un bilginin elde edilmesi ile ilgili metafizik tecrübe ve 
bilginin aşkın (metafizik) bir kaynaktan insan nefsine geldiğine dair 
görüşünü tasdik eder. O nefisteki kuvvelerin kullanılma biçimini de 
nefsin bağımsız bir cevher olduğu fikrini temellendirmek için kullanır. 
Konumuzla ilgili olarak Kitâbfi’l-felsefeti’l-ûla adlı eserindeki ifadesi 
şöyledir: “zihinde duyu verileri olarak tasarlanan ne varsa, hepsi duyu 
organlarına bağlı gücün bu organları kullanması sonucunda meydana 
gelmiştir.” (Kindî, 2002: 145). Görüldüğü üzere bu ifadesinde Kindî 
insan nefsindeki bilgilerin kaynağı olan duyuların tasavvur gücüyle var 
olduğunu vurgulamakta ve nefsin bu güçten farklı bir mahiyeti 
olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla Kindî için insan nefsinin bilgi 
kaynaklarının sadece duyular olmadığını söyleyebiliriz.  

Burada Kindî’nin duyular dışındaki bilgi kaynaklarını nasıl 
açıkladığını sorduğumuzda onun insan nefsini kötülüklerden “tezkiye 
ettiği” ölçüde aklı ve kalbi de sezgi ve ilhama açık hale geldiğine dair 
kanaatine ulaşabiliriz. Buna göre metafizik bilgiye mekân olma özelliği 
kazanacak olan insan nefsi pratik felsefe açısından duyulardan sonra 
ikinci bilgi kaynağını da elde etmiş olacaktır. Ancak burada metafizik 
kavramı iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi maddi olmayan ve insan 
nefsinde yer alan akıl seviyesi; ikincisi ise nefsin tezkiyesinden sonra 
hazır hale geldiği ilahi bilgidir.Bu meseleye Kitâbü’l-Cevâhiri’l-hamse 
adlı eserinde açıklık getiren Kindî şöyle der: 

Nefis birleşik olmamakla birlikte birleşik olanlarla birlikte 
bulunsa da bir yönüyle metafiziğe bağlıdır. Çünkü yüce 
Allah nefsi, kendisinde asla letâfet bulunmayan yoğun 
(madde) ile kendisinde asla yoğunluk bulunmayan latîf 
(gayr-ı maddî) arasında bir mertebeye koymuştur. Bu, 
fizik bilgisinden metafizik bilgiye geçişte bir yol ve 
dayanak olsun diye böyle olmuştur. Zira böyle olmasaydı 
latîf (metafizik) ile kesîfin (fizik) bilgisini ayırmak 
imkânsız olurdu. (Kindî, 2002: 280) 

İnsan nefsiyle ilgili diğer bir soru da nefsin kaynağı ve aklın 
konumuyla ilgilidir. Risâle fi’n-nefs adlı eserinde Kindîinsan nefsinin 
bedenin cevheri olduğunu ve kaynağının Allah olduğunu belirtir. Nefis 
özünde şerefli bir varlıktır ve bedende ortaya çıkan arzu ve öfke 
gücünden farklı bir tabiata (tıbâ‘) sahiptir. Hatta bu farklılığı onlara zıt 
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şeklinde de ifade etmek mümkündür. Bu nedenle insan nefsi bedenden 
ve cisimden mufarık, ona aykırı, ilahi ve gayri maddi bir varlıktır. Öfke 
ve şehvet gücünün aşırılıklarını engelleyen şey burada nefistir. Ancak 
Kindî nefisle akıl gücünü özdeşleştirir ve akıl gücünün bedende değil 
nefiste yer aldığını belirtir. 

Basit bir cevher olarak nefis birleşik olanlarla birlikte bulunsa 
da metafizikle ilişkisi kesilmez. Çünkü nefis latif olmayanla yani maddi 
olanla latif olan arasında bir mertebede yaratılmıştır. Nefsin bu 
mahiyeti onun duyularla elde edilen bilginin bilkuvve mertebesi için 
mahal olmasını sağladığı gibi metafizik bilgiyi elde etmeye ve bu iki 
bilgiyi tefrik etmeye müsait hale gelmesini de sağlar(Kindî, 2002: 245). 
Nefsin bu bilgiyi elde etme sürecini ise kuvveler yoluyla açıklayan 
Kindî, Meşşaî gelenekteki “fail neden” kavramını farklı bir şekilde 
açıklar. 

 
Nefis ve Kuvveleri 
Yukarıdaki nefis tanımlarından hareketle Kindî’de Klasik 

ahlak felsefelerinde olduğu gibi insan bedeninin cevheri olarak kabul 
edilen nefiste bulunan kuvvelerin ahlaka yani ameli felsefeye 
epistemik/metafizik bir zemin teşkil etmesi ve pratik öncesi aşamada 
bilkuvvelik mahiyetine sahip olduğu kabulünün varlığından söz 
edebiliriz. Kindî felsefesinde, nefsin bilgiyi elde etme sürecindeki bu 
hususiyetlerinden ötürü ameli ilimler tasnifinde yer alan ahlak ve 
siyaset ilmi üç kavram üzerinden ele alınır. Birincisi nefsin terbiye 
edilmesi anlamında yaygın olarak kullanılan tedbîrü’n-nefs, ikincisi ev 
yönetimini ve aile hayatının düzenini ifade eden tedbîrü’l-menzil ve 
üçüncüsü de şehir idaresi anlamında kullanılan tedbîrü’l-müdün’dür. 

Antik felsefe ve Grek felsefesinin etkisiyle sistemli hale 
getirilen İslam siyaset ve ahlak teorilerinde yer alan tedbîrü’n-nefs 
kavramı pratik öncesi süreçte insanın adaleti nefsinde gerçekleştirmesi 
anlamını taşımaktadır. Adaletin nefisteki bu konumu pratik felsefenin 
aşamalarını temsil eden tedbîrü’l-menzil ve tedbîrü’l-müdün için ilk 
adımı ifade eder. Tedbîrü’n-nefsin gerçekleştirilmesi için öncelikle 
insanın epistemik süreci doğru bir şekilde tamamlaması, bilgiyi elde 
etmesi,  diğer bir ifadeyle tasavvur ve tasdik sürecini kemale erdirmesi 
gerekmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Arıcı, 2016: 13-18). 

Kindî nefsin mahiyetine dair açıklamalarında onun pratik 
felsefe açısından önemli bir özelliğine işaret eder. Bu özellik yukarıda 
da belirttiğimiz gibi nefsin konumu itibariyle hem duyular yoluyla 
fiziki dünyayla hem de akıl yoluyla metafizik bilgi alanıyla irtibat 
kurabilmesidir. Bu irtibatın sağlanması ancak nefsin tezkiyesiyle 
mümkün hale gelebilir. Kitâbü’l-Cevâhiri’l-hamse adlı eserinde 
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filozofumuz tıpkı Aristoteles’te olduğu gibi ilim olması bakımından 
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4Bi’l-kuvve kavramı Arapça’da güç anlamına gelirken Antik Yunan’da kullanılan hyle 
kelimesinin Arapçaya tercümesi olan heyula kavramıyla da ifade edilir. Burada 
kuvvenin tanımı çerçevesinde heyula kavramı duyu organlarıyla elde edilen suretlerin 
hamledilmesine mevzu olan kuvve anlamını taşır. Bkz. Kindî, 2002: 186. 
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kazandırırken onları maddi nitelikleriyle birlikte verir. Tasavvur gücü 
ise nesnenin nitelik ve niceliği olmadan onun soyutlanmış suretini elde 
eder (Kindî, 2002: 296). 

Kitâbfi’l-felsefeti’l-ûlâ adlı eserinde Kindî insanın duyu 
algılarının musavvire gücü sayesinde oluştuğunu belirtir. Bu güç suret 
kazanan duyu bilgilerini hafızaya taşır ve bu bilgi kavram olarak insan 
zihninde muhafaza edilir. Ancak bu kavramlar henüz akli kavramlar 
seviyesinde değişmez kavramlar değildir (Kindî, 2002: 144).     

İnsan nefsinin kuvveleri faziletlerle ilişkili olduğu için Kindî de 
Risâle fi’n-nefs adlı eserinde konuyu bu çerçevede ele alır. Burada 
Kindî nefsin mahiyetine dair izahattan sonra nefsin arzu ve öfke 
gücünden farklılığına şöyle işaret eder:  

“[…] öfke gücü bazen insanı tahrik ederek çok kötü işler 
yapmaya sevk eder; fakat bu nefis onakarşı koyar ve 
öfkenin yapmak istediğine engel olur veya tıpkı süvarinin 
sert başlı atı dizginle zaptettiği gibi,  o da insanın kin ve 
intikam duygusuna kapılmasını önler. Bu durum, insanın 
öfke gücünün, öfkeye engel olan nefisten başka olduğunun 
açık bir delilidir. Çünkü engel olan, hiç şüphesiz engel 
olunandan başkadır. Ayrıca bir şey kendisine zıt olamaz. 
Arzu gücüne gelince, o da zaman zaman bazı şehevi 
şeyleri arzular; fakat aklî nefis, bu konuda onun hata 
ettiğini ve bu halin kendisini bayağı durumlara 
sürükleyeceğini [hatırlatarak] engel olur. Yine bu durum 
ikisinden her birinin diğerinden başka olduğunun 
delilidir.” (Kindî, 2002: 243-244) 

Görüldüğü gibi kuvvelerle nefsi ayrıştırmakla nefsi bu güçler 
üzerinde hükmeden bir akıl olarak tarif eden Kindî ileride de görüleceği 
üzere adaleti bu güçlerin zapt edilmesi şeklinde açıklar. Nefsin 
kendisiyle duyular arasında aracılık eden güçler konusunu açıkladıktan 
sonra Kindî insan nefsinde bulunan faziletleri yukarıda bahsi geçen 
epistemik zeminde çeşitli yönleriyle ele alır.  

 
Faziletler Nazariyesi 
Bilindiği üzere Meşşaî gelenekte her ilmin bir “iyi” gayesi 

olduğu kabulü vardır. Ahlakın araştırılması da pratik felsefeyle 
ilişkilidir. Bu ilim iyi ve kötü davranışları (ethos) tespit eder ve ahlaki 
olanı belirler.  Aristoteles’te olduğu gibi Kindî’de de ahlakın kaynağı 
“akıl”dır (Şenel: 100). Bu nedenledir ki felsefi ahlakın başlıca konuları 
arasında yer alan faziletler genellikle nazari ahlak başlığı altında 
incelenir. Antik Yunan felsefesinin açık tesirlerinin görüldüğü faziletler 
nazariyesi de akıl zemininde nefiste oluşan bilginin bilkuvvelikten 
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bilfiil aşamasına geçişini ve bu bilginin ahlak ve siyasetin zemini 
olması konusunu ihtiva eder (Çağrıcı: 268).  

Özellikle Kindî felsefesinde Aristoteles etkisini göstermesi ve 
bu yönüyle konunun ilk defa Kindî tarafından ele alınıyor olması 
önemlidir. Ahlakı felsefi usullerle ele alan ilk İslam filozofu olarak 
Kindî, Fârâbî kadar sistematik olmasa da Meşaai gelenekte olduğu 
üzere siyasetle ahlakı, ahlakla da metafiziği ilişkilendirerek felsefesini 
inşa etmiştir. Antik ve Helenistik filozoflarda olduğu gibi Kindî’de de 
felsefeyle nefsin kuvveleri arasında doğrudan bir ilişki kurulur. 
Kindî’nin nefis ve kuvve ile ilgili kavramlaştırmaları daha sonraki 
filozoflar tarafından farklı şekillerde kullanılsa da temel kavramlar 
ortaktır. Bu yönüyle Kindî Meşşâî epistemolojinin ve ahlak teorilerinin 
kurucusu olarak da kabul edilebilir. 

Kindî’nin ahlaki faziletler hakkındaki görüşlerini onun felsefe 
tariflerinden hareketle elde etmek mümkündür.Risâle fî hudûdi’l-eşyâ 
ve rusûmihâ adlı eserinde Kindî felsefe ve faziletlerle ilgili tarifler 
yapmakta ve faziletleri bilgiyle ilişkilendirerek tarif etmektedir. Ayrıca 
nefs üzerine yazdığı Risâle fi’n-nefseserinde bilginin elde edilmesi 
süreçlerini ahlakı da içerek şekilde incelemektedir. Risâle fî hudûdi’l-
eşyâ ve rusûmihâ adlı risalesinde Kindî felsefeyi pratikteki etkisi 
açısından tarif eden filozofların felsefeyi “insanın gücü nispetinde Yüce 
Allah’ın fiillerine benzemesi” şeklinde tarif ettiklerini söyler ve 
bununla filozofların kastının insanın tam manada faziletleri elde etmesi 
olduğunu belirtir. 

Yine tarifler kitabında filozofların felsefeyi tarif ederken onu 
“ölümü tercih etmek” şeklinde tarif ettiklerini aktarır ve onların ölüm 
hakkındaki görüşlerini inceler. Onlara göre ölüm kavramı iki şekilde 
açıklanır. Birinci ölüm insan bedeninin ölümüdür. İkincisi ise şehvetin 
ölümüdür. Birinci ölümde nefis bedeni terk eder ve ikincisinde ise nefis 
şehevi arzularından kurtulur. Burada asıl kastedilen bu ölümdür. 
Şehvetlerin öldürülmesi faziletlere giden yoldur. İnsan nefsi hem hisleri 
hem de aklı kullanma kabiliyetine sahiptir.Bu nedenle Kindî insanın 
pratik hayata dair fiillerinin iki yönü olduğuna işaret eder. Birincisi 
insanın akıl gücünün yönlendirmesiyle öfke ve şehvet gücünü 
bastırması diğeri ise akıl gücünü kullanarak hakikate yönelmesidir. 
Böylece insan hikmet, kudret, adalet, hakikat, iyilik ve güzellikle 
nitelenen faziletli bir insan haline gelir. İnsan nefsi kemale erince ilahi 
nurdan ve rahmetten hissesini alır ve artık maddi olmayan hazlardan 
zevk alacak seviyeye ulaşmış olur(Kindî, 2002: 191). 

Kindî felsefesinde algılar hissi ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. 
Varlığın külli ve cüzî olmak üzere ikiye ayrılması algılarla ilgili bu 
ayrımın kaynağıdır. Külli bilgilerin kaynağı akıl, cüzî bilgilerin kaynağı 
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ise duyulardır. İnsan nefsinde bilgi elde etme istidadına sahip aklın 
metafizik/külli bilginin mahalli olması siyaset ve ahlaka dair 
bilgilerimizin kökenini ve mahiyetini akıl üzerinden açıklamaya imkân 
sunmaktadır. İnsanın sahip olması gereken faziletlerin aile ve toplum 
zemininden önce insan nefsinde gerçekleşmesi kabulüne dayanan bu 
teoride insan nefsinde meydana gelen ve tasdik sureti kazanarak 
bilkuvve bilgiye dönüşen faziletlerin bilgisi davranışlara yansıdığında 
bilfiil hale gelir. Davranış öncesi sistemli bir düşünüş, nefiste hâsıl 
olacak olan itidal, insanın ruhi yapısını düzenlediği gibi ameli hikmeti 
yani ahlakı da belirleyen temel ilkedir. Bu aşamada insan nefsinin nasıl 
yetkinleşeceği sorusu akla gelmektedir. İşte bu sorunun cevabı 
öncelikle Kindî felsefesinin epistemik yapısını ortaya koyarken aynı 
zamanda onun siyaset, ahlak ve adaletin metafizik arka planına dair 
görüşlerinin de cevabı mahiyetindedir. İkinci olarak bu soruya 
verilecek cevap adaletin gerçekleşmesinin birinci adımı olan ve insan 
nefsinin yetkinleşme süreci manasını taşıyan tedbirü’n-nefs 
mefhumunun ortaya çıkış sürecini de ifade etmektedir. Buna göre insan 
nefsini terbiye ederek nefsinde itidali yakalayabilecek; doğru tutum ve 
davranışları ameli planda ortaya koyabilecektir.  

İnsan nefsinde mevcut olan akletme, tevehhüm, tahayyül ve 
tasavvur gibi güçler yoluyla insanın diğer canlılardan farklı bir konuma 
sahip olduğu açığa çıkar. Bu güçlerin doğru ve yerli yerinde 
kullanılması filozoflarca faziletlerin ortaya çıkmasının yoludur. Bu 
yerli yerindeliği çeşitli kavramlarla ifade eden İslam filozofları daha 
çok itidali, faziletlerin orta yolu olarak ifade etmektedirler. Faziletlerin 
itidali insanın ahlak ve siyasetle ilgili tutum ve davranışlarını etkilediği 
için ahlak ve siyaset felsefelerinin temel konusu olmuştur (Çağrıcı: 
1995). 

Yine Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ adlı eserinde onun 
insani faziletleri (el-fazâilü’l-insâniyye)  insana ait güzel huylar 
şeklinde tarif ettiğini görüyoruz. Ona göre bu huylar ikiye ayrılır ve biri 
insan nefsinde diğeri de nefsin fonksiyonu olarak insan bedeninde 
ortaya çıkan davranışlardır. Nefisteki huyları üçe ayıran Kindî’ye göre 
bunlardan birincisi Meşşâî filozofların ortak kavramı olan hikmettir. 
İkincisi sadece Kindî’nin kullandığı kavram olan necdettir. Üçüncüsü 
ise yine ortak bir kavram olarak zikredilen iffettir. Bu kavramların her 
biri faziletlerin olması gereken hali, yani akıl, öfke ve şehvet gücünün 
itidal noktasıdır. Adalet ise nefsin fonksiyonu olarak bedende açığa 
çıkan davranışları ifade eder (Kindî, 2002: 194). Buna göre insani 
faziletler insanın yaratılışının bir sonucudur. İnsanın doğuştan 
kendisinde bulduğu bu potansiyel bilgilenme süreçleriyle kemale erer.  
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çıkan davranışları ifade eder (Kindî, 2002: 194). Buna göre insani 
faziletler insanın yaratılışının bir sonucudur. İnsanın doğuştan 
kendisinde bulduğu bu potansiyel bilgilenme süreçleriyle kemale erer.  

Burada görüldüğü üzere insan nefsinde yer alan faziletleri 
konumları itibariyle ikiye ayıran Kindî, birinci konumu nefis olarak 
belirlerken ikincisini bedenin nefiste gerçekleşen tesirlerden hâsıl olan 
muhit olarak belirler. Nefis sahibi tarafından ihata edilenler ise nefisten 
hâsıl olan tesirlerdir. Kindî adaletin husulünü de ihata kavramıyla 
açıklar. Buna göre adl nefis sahibi tarafından ihata edilir. Pratik ahlakın 
insanın ahlaki faziletleri kazanmasıyla hâsıl olacağını belirtirken Kindî, 
ahlaki faziletlerin hem insanın ruhunda hem de fiillerinde açığa 
çıktığına işaret eder. Birinci aşama yani ruh aşamasında elde edilen 
itidal noktası nefsin terbiye edilmesi ve bilgiyle donanarak kemale 
ermesini ifade eder. Kemale erme safhası insanın faziletleri elde 
etmesiyle mümkündür. Risâle fi’n-nefs adlı eserde Kindî, Eflatun’un 
insandaki şehvet gücünü domuza, öfke gücünü köpeğe ve akıl gücünü 
ise meleğe benzettiğini aktarır ve daha sonra Eflatun’a ait olan ve tasdik 
ettiği anlaşılan şu sözleri aktarır:  

Bir kimsenin şehvet gücü kendisine üstün gelerek gâyesi 
ve bütün çabası şehvetini tatmin etmek olursa, o kimse 
domuza benzer; öfke gücü üstün gelen ise köpeğe benzer; 
kime ki aklî nefis gücü üstün gelir, düşünce ve ayırt 
etmeyi, varlığın hakikatini bilme ve ilmin derinliklerini 
araştırmayı alışkanlık haline getirirse o kimse, şânı yüce 
Yaratıcı’ya yakın benzerlikte faziletli bir insan olur. 
Çünkü şânı yüce Yaratıcı’nın hikmet, kudret, adalet, iyilik, 
güzellik ve gerçeklikle nitelendiğini bilmekteyiz. İşe 
insanın gücü yettiği ölçüde kendisine bu şekilde çeki 
düzen vermesi mümkündür, böylece o da hakîm, âdil, 
cömert, iyi, gerçekliği ve güzelliği tercih eden biri olur. 
Bütün bu niteliklerle o, şânı yüce Yaratıcı’nınkuvvet ve 
kudretinden bir çeşit pay almış olur. (Kindî, 2002: 244) 
 

Tıpkı Eflatun’da olduğu gibi Kindî de şehevi arzularını 
tatminde ileri gidenlerin ve gücü yettiğince nefsini arındırmayanların 
hayvanileşeceğini belirtir. Bu nedenle Kindî ibadet eden bir bilgenin 
nefsini tezkiye etmiş olduğunu belirtir (Kindî, 2002: 247). 

Kindî’ye göre nefiste yer alan “huylardan”  birincisi hikmettir 
[el-hikme]. Varlığın hakikatinden elde edilen bilginin son merhalesi 
sayılan hikmet kazanıldıktan sonra doğru davranışlarla hayata 
geçirilmelidir. Bir başka ifadeyle hikmet teoriyle pratiği bir arada 
yaşamaktır. Hikmet aynı zamanda felsefedir. Bu açıdan bakıldığında 
Kindî felsefesinde ahlak felsefeyi tamamlayan bir parça gibidir. Bu 
nedenledir ki hikmet nutuk/akıl gücünün (el-kuvvetü’l-‘akliyye) 
faziletidir. Buradan çıkan sonuca göre hikmet aynı zamanda eşyayı 



222 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

külliyen hakikatiyle bilmek ve hakikatlerden gerekli olanları 
kullanmaktır (Kindî, 2002: 194). 

İkinci kavram necdettir. Necdet yiğitlik anlamında kullanılan 
bir kavramdır. Kindî necdeti [en-necde] yiğitlik, yapılması gerekeni 
yapma ve önlenmesi gerekeni önleme hususunda ölümü göze almak 
şeklinde tarif eder. Risâle fi’n-nefs adlı eserinde Eflatun’un 
görüşlerinden hareketle öfke gücü (el-kuvvetü’l-gadabiyye) kavramını 
kullanan Kindî Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ üstün gelme gücü 
(el-kuvvetü’l-galebiyye) kavramını kullanır. Fazileti olan 
necdetaçısından itidalden çıkış tehevvür ve hevcdir. Taksir ciheti ise 
cübndür (Kindî, 2002: 194).Kindî insanın öfke gücünün öfkeye engel 
olan nefisten başka olduğunu ispatlamaktadır. Burada engel olan ile 
engel olunan arasında ortaya çıkan farklılığın bunun ispatı olduğunu 
ileri süren Kindî bir şeyin kendine zıt olamayacağı önermesiyle de bu 
fikrini güçlendirmektedir (Kindî, 2002: 274). 

İffet ise nefsin huylarının ve faziletlerin üçüncüsüdür. Şehvet 
gücünün (el-kuvvetü’ş-şeheviyye) faziletidir. İffet Kindî tarafından 
“bedeni eğitmek için alınması gereken şeyleri edinmek, sonra bunları 
korumak ve benimseyip uygulamak, buna aykırı olanları yapmamak” 
şeklinde tarif edilir. İnsanın tehlikeler karşısında bedeninin eğitmesi 
sonucunda ortaya çıkar. İffet insanın bedeninin ve hafızasının terbiyesi 
için gerekli olan şeyleri yiyip içmesi, evlenip yuva kurması ve 
çoğalması için de gereklidir (Kindî, 2002: 194). Risâle fi’n-nefs adlı 
esere göre insandaki şehvet gücü de yine akli nefis tarafından ikna 
edilerek engellenir. Bu gücün istekleri karşısında akli nefis onun hataya 
düşmemesi gerektiğini söyleyerek ve bu durumun sonuçlarını ona 
göstererek onu engeller. Bu durum ikisinin farklı güçler olduğunu da 
gösterir (Kindî: 274). 

Kindî dördüncü bir kavram olarak itidali zikreder ve itidal fiil 
ve davranışların aslına uygun olması anlamına gelir. Kindî sonrası 
ahlak filozofları çoğunlukla itidal kavramı yerine adalet kavramını 
tercih etmişlerdir (Kaya: 46).Yine Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ 
adlı eserinde Kindî bu kavramlarla ilgili açıklamalarında faziletlerin 
ifrat ve tefrit/taksir cihetlerini de vurgular. İfrat ve tefrit noktalarının 
her biri itidalden uzaklaşmayı ifade eder. Çünkü itidalden uzaklaşmak 
şiddetli bir zıtlığı ifade eder. Burada kastedilen zıtlık faziletlerin zıddı 
olan menfi tutum ve davranışlardır. İtidalden çıkmak ise faziletin zıddı 
olan rezilet kavramıyla ifade edilir. 

Kindî’nin dördüncü kavram olarak zikrettiği itidal, ‘a-d-l 
kökünden türetilmiş olduğu için adaletle ilişkili olmakla birlikte nefsin 
faziletlerinin başkaları üzerindeki tezahürünü de ifade eder. Yani 
insanın kendi nefsinde adaletli olması hikmet, necdet, iffet ve itidal 
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ve davranışların aslına uygun olması anlamına gelir. Kindî sonrası 
ahlak filozofları çoğunlukla itidal kavramı yerine adalet kavramını 
tercih etmişlerdir (Kaya: 46).Yine Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ 
adlı eserinde Kindî bu kavramlarla ilgili açıklamalarında faziletlerin 
ifrat ve tefrit/taksir cihetlerini de vurgular. İfrat ve tefrit noktalarının 
her biri itidalden uzaklaşmayı ifade eder. Çünkü itidalden uzaklaşmak 
şiddetli bir zıtlığı ifade eder. Burada kastedilen zıtlık faziletlerin zıddı 
olan menfi tutum ve davranışlardır. İtidalden çıkmak ise faziletin zıddı 
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faziletlerinin başkaları üzerindeki tezahürünü de ifade eder. Yani 
insanın kendi nefsinde adaletli olması hikmet, necdet, iffet ve itidal 

kavramlarını epistemik bir düzlemde açığa çıkarırken bu faziletlerin 
bilfiil hale gelmesi onun fiillerine yansır ve başkalarını da etkileyen bir 
hal alır. Bu da ahlakın ikinci veçhesini yani muhiti ifade eder. İşte nefis 
sahibi tarafından ihata edilen bu fazilet adalettir. Burada kastedilen 
nefsin iradeleridir ve fiilleridir. Öyle ise insanın gerçek fazileti insanın 
nefsindeki ahlakta ve nefsin ahlakının dışında başkalarına dair 
ahlaktadır (Kindî, 2002: 194-195).  

 
Sonuç 
İslam ahlak ve siyaset felsefesinin birçok meselesinin kadim 

felsefelerden bilhassa Antik ve Helenistik felsefelerden ilham alınarak 
üretildiği fikri İslam felsefesi tarihçileri için genel bir kabul haline 
gelmiştir. Bu ön kabul eksik bir değerlendirmeyi içermekte; İslam 
filozoflarının özgünlüğü yeterince vurgulanmamaktadır. Ahlakı felsefi 
zeminde tartışan ilk Müslüman düşünür olması bakımından önemli bir 
konuma sahip olan Kindî’nin yaşadığı dönemin kültürel kodlarını da 
göz önünde tutarak faziletler nazariyesini inşa etmiş olduğu 
görülmektedir. Kendisinden önceki filozofların felsefe tariflerini 
dikkate alarak ahlakı ve faziletleri bu çerçevede inceleyen Kindî, din ve 
felsefeyi farklı konumlandırarak ahlakı akıl zemininde tartışmayı 
başarmış bir filozoftur. İlimleri bu çerçevede tasnif eden Kindî insanın 
en temel gayesinin nefsini bilmek olduğunu belirttikten sonra ahlaka 
metafizik bir gaye ekleyerek buna ulaşmak için nefsin kemale ermesini 
şart koşmuştur. Böylece epistemolojisini ahlakla ilişkilendirerek ahlaka 
akli bir zemin inşa etmeyi başarmış ilk İslam filozofudur. Onun bu 
özelliğinden dolayı ahlak ve siyasetle ilgili İslam felsefesi 
çalışmalarında makalemizde bir kısmını değerlendirdiğimiz 
görüşlerinin dikkate alınması ve felsefi ahlak çalışmalarında zincirin ilk 
halkası olarak isminin zikredilmesi gereği açık bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. 
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