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SSCB DÖNEM NDE SLÂM FELSEFES

/smail TAC

BU DÖNEMDE TAK P ED LEN METOT VE ÜSLÛP

S

SCB Dönemi ile ilgili olarak bir tak m siyasî ve ideolojik söylemlere girmeden, bilimsel çal malar n karakteristiIini ortaya koymak aç s ndan baz tespitler
yapmak gerekmektedir.
BilindiIi gibi, SSCB döneminde herhangi bir konuyu ara t rmak, ele almak, öIrenmek, tetkik etmek veya herhangi bir ders kitab yazmak Marksist-diyalektik metodoloji çerçevesinde ancak mümkün olabilmekteydi. Farkl metodoloji ve bak aç lar n n denenmesi hemen hemen imkans z gibiydi. Nitekim, bu durum sistemin daI lmas ndan hemen sonra, gün yüzüne ç kacak ve daha objektif bir ekilde deIerlendirilme
imkan na kavu acakt r. 1
Söz konusu dayatmac yakla m, genel anlamda ark, özel anlamda da /slâm
tarihi ve dü üncesi için oldukça kat idi. Mesela, 1987’de ne redilen bir ders kitab nda
Asya ve Afrika tarihini ara t r rken kullan lmas gereken metot “…Marksist metodoloji
ve tarihi formasyonu, Leninist deIerler...”2 eklinde ifade edilmektedir. Dolay s yla
ark tarihinin sosyal, siyasî, iktisadî ve kendine has özellikleri göz ard edilerek meseleler Marksizm’in “s n f çat mas ” sürecine indirgenmi tir.
Özelde ise, /slâm tarihi ve dü üncesinin söz konusu indirgemeci yakla mla ele
al nmas nedeniyle, Müslüman memleketleri tarihi, onlar n toplumsal-manevî hayat
görmezlikten gelinmi tir. Oryantalizmin önemli bir bölümünü olu turan /slâmiyatç l k,
Sovyet Partokratik sisteminin bask s alt nda /slâm’a kar tav r almay “ilmî” cihetten
temellendirmeyi görev edinmi tir. /slâm dininin evrensel insanî deIerleri, insanl Ia
katk lar ve toplumsal entegrasyon rolü hesaba kat lmam t r.1 Çünkü diyalektik materyalist metodolojinin öngördüIü emada her bir halk n, her bir memleketin kendi
terakkiyat süresince iptidaî topluluktan köleliIe, kölelikten feodalizme, feodalizmden
kapitalizme, kapitalizmden de komünizme geçmesi gerekmektedir. Bu ekildeki bak

1

Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi, hacili1965@hotmail.com
Bkz: Mansurcon Ni anov, “Cark Tarihini ÖgreniIning BazH Bir Konseptual Printsiplari Hakida Fikr Mulahazalar”,
Cark inoslik, Ta kent, 2000, ss. 153-162.
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aç s yla DoIu toplumlar nda ortaya ç kan mürekkep tarihî olaylar ve siyasî cereyanlar
bir kal ba sokularak objektif kriterlerden uzakla lm , olgu ve olaylardan sübjektif
hülâsalar ç kar lmaya çal lm t r.2 Böyle bir yöntem Cabiri’nin ifadesiyle k s r döngüden ibarettir. Çünkü bu kimseler diyalektik yöntemi bir “uygulama yaratabilmek” için
almaz, tersine bu yöntemi “uygulanm bir yöntem” olarak ele al r.3
Bundan ba ka, yap lan ara t rmalardaki indirgemeci yakla m neticesinde, d
dünyada yap lan ara t rmalar eksik ve yetersiz görülmü tür. Buna kar n MarksistLeninist yakla mlar Sovyet ara t rmac lar için vazgeçilmez bir silah olarak alg lanm t r. 4
Elbette söz konusu indirgemeci yakla m n dönemin siyasî ve ideolojik beklentileri aç s ndan üstlenmi olduIu bir hedef de var idi. Bu hedef, /slâm filozoflar n n
çal malar ndaki materyalist eIilimi ortaya koymak idi.5
Bu durum, Komünist Partisi’nin Sovyet akademilerine yüklemi olduIu bir vazife olduIu kadar, Sovyetler içerisinde mevcut olan etnik tabakalar n kendi kültürlerini
ara t rma ve ortaya koyma arzular bak m ndan da deIerlendirilmelidir. Nitekim, yap lan ara t rmalarda yerel kültürlere yap lan vurgunun herhangi bir yanl anlamaya
sebebiyet vermemesi için gayet tutarl bir ekilde temellendirildiIini görmekteyiz.
Bunu Hayrullaev’in “UyganiI Davri va ark Mutafakkiri” adl eserindeki ifadeleriyle örneklendirebiliriz: “…yeni sosyalist medeniyeti yaratmada, medenî mirastan doIru bir
ekilde faydalanabilme konusundaki Marksist-Leninist öIreti, halk m z n geçmi teki
ilim-fen, ictimaî-felsefî fikirlerini, sanat ve edebiyat sahas ndaki birikimlerini öIrenmeyi ve medenî-manevî gelenekleri ele tirel ekilde süzgeçten geçirmeyi nazarî bir esas
haline getirmi tir. K. Marks, F. Engels ve ayn ekilde Lenin sosyalist medeniyetin
geli mesinde, medenî mirastan faydalanman n dü ünsel yönüne oldukça önem vermi lerdir. Sosyalist Ekim Devrimi’nden hem önce, hem de sonra yeni sosyalist sistemin vücuda getirili i ve Sovyet Devleti’nin kurulu unun pratiIe geçtiIi bir durumda,
Lenin bu meseleye büyük önem vermi tir. Lenin, geçmi te meydana gelen manevî
kültürden sosyalizm için faydalanma meselelerini nazarî cihetten ele ald ve devletin
ilk günlerinden itibaren onu pratiIe dönü türmeye çal t . Medenî mirasla Marksizm
aras nda ili ki kurmak, sosyalizmin kurulmas için ondan doIru bir ekilde faydalanmay gerektirmektedir…”6
Hayrullaev’in bu ifadeleri, yapacaI çal mada, metot bak m ndan MarksistLeninist ideolojinin yan nda olduIu, amaç olarak da, Komünist Partisi’nin menfaatlerine destek verdiIi anlam na gelmekteydi.7 Bu ekildeki ifadelere Sovyetler BirliIi döneminde yap lan hemen birçok eserde rastlamak mümkündür. Bu tür ifadeler dönemin ideolojik rengini göstermek bak m ndan oldukça önemlidir.
Sovyetler BirliIi döneminde /slâm felsefesiyle ilgili çal malar ele almadan önce, devrim öncesi çal malar n durumundan da k saca bahsetmek gerekir. Bu dönem2

Bkz: Mansurcon Ni anov, a.g.m. s.154.
Muhammed Abid el-Cabiri, Felsefî MirasHmHz ve Biz (Çev. Said Aykut), Kitabevi Y., /stanbul, 2000, s.18.
4
Bkz: A. Caripov, VelikHy MHslitel Beruni, Ta kent, 1972, s. 5 ; /. M. Muminov, Mirza Bedilning Falsafi KaraIlarH, Ta kent,
1958, ss. 9-11.
5
Bkz: M. M. Hayrullaev, UyganHI DavrH va ark Mutafakkiri, Ta kent, 1971, ss. 3-5 ; /. M. Muminov, “K Voprosam storHy
Razvitiya ObIestvenno-Filosofskoy MHsli v Uzbekistane”, “Trud Uz. GU”
6
M. M. Hayrullaev, UyganHI Davri va ark Mutafakkiri, s. 3-5.
7
Bkz: M. M. Hayyrullaev, Forobi, Ta kent, 1963, s. 33; UyganiI Davri va ark Mutafakkiri, s. 4.
3
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de Rusya’da oryantalist felsefe çal malar ve dinî ara t rmalar Bat dünyas nda olduIu
gibi daha çok filologlar taraf ndan yap lm t r. Rus oryantalistler, normalde kendi
siyasî amaçlar n n d nda felsefe ile dolayl olarak ilgilenmi lerdir. Elbette bunlar n bir
tak m istisnalar n n olduIunu da hat rlatmak gerekir. Mesela, V. Zhukovski taraf ndan
ortaya konan /ran mistisizmi ile ilgili “Çelovek i Poznenie u Persidskih Mistikov”, (
Petersburg, 1895 ) adl eser bunlardan bir tanesidir.
Yine ayn ekilde Mutezile dü üncesinin tam ve orijinal bir analizi olan ve tamamen el yazmalar na dayan larak ortaya konan “MutezilitH: Teçenie v slâme v IX Veke,
Kazan, 1899” adl çal ma P. K. Cevzi taraf ndan ortaya konmu tur. Bundan biraz daha
geç dönemlerde, Abd al-Vahhab al-Carani’nin dinî ve mistik görü leri A. Schmidt
taraf ndan tahlil edilmi tir ( Petersburg, 1914).
DoIrudan /slâm dü üncesiyle ilgili olan bu çal malar n d nda E. Bertels, I.
Krachovski, A. Semenov ve V. Barthold gibi birtak m ara t rmac lar n çal malar ndan
henüz yirminci yüzy l n ilk yar s nda bahsetmek mümkün ise de, bu gibi oryantalistlerin yapm olduIu çal malar tam manas yla felsefî çal malar olarak tasvir edilemezler. Bu dönemde filologlar ve etnologlar taraf ndan yap lan çal malar n ba l ca amac ,
teorik /slâm dü üncesinden ziyade, /slâmî literatürü tan maya ve anlamaya çal makt .
8

1950lere kadar /slâm felsefesiyle ilgili genel malûmat veren eserler kaleme al nm t r. Bu y llardan itibaren /slâm felsefesiyle ilgili özel ki iler ve problemler ara t r lmaya ba lanm t r. T. N. Koriniyazov’un “UluN Bey’in Astronomi Okulu” adl çal mas
bu eserlerden birisi olmakla birlikte, dönemin ideolojik yarg lar n n d nda Farabi’yi
idealist filozof olarak tan mlayan bir eser olma özelliIine de sahiptir. Koriniyazov bu
monografisinde, UluI Bey’e kadar bilimlerin geli mesi üzerinde durarak, Farabi’nin
musiki sahas nda büyük pay olduIunu ifade etmektedir. Ona göre, Farabi’nin felsefî
görü leri esasen idealist olmakla birlikte, onun çal malar dünya bilim dü üncesinin
geli mesinde büyük rol oynam t r.9
1957-1961 Y llar aras nda Farabi’nin risalelerinden birkaç numune Rus ve Özbek dillerine tercüme edilmi tir. SSCB döneminde bu risaleler Farabi’yi öIrenme ve
Sovyet okuyucular na aktarma bak m ndan önemli bir yere sahiptir.10 Ayn ekilde
1957 y l nda kolektif bir eser olarak ortaya konan “Felsefe Tarihi” adl eserin birinci
cildinde Orta Asya halklar n n toplumsal-felsefî dü ünceleri üzerinde durulmaktad r.
Bu bölümü kaleme alan müellif, A. Bahavuddinov, Farabi’nin felsefî risalelerini belirterek onun tabiat inasl k ile çok me gul olduIunu ve dünyevî i lerle ilgilenmenin zorunluluIunu ispat etmeye çaba sarf ettiIini ifade etmektedir.11
SSCB döneminde yap lan çal malarda bir tak m metodolojik ve ideolojik s k nt lardan söz etmekle birlikte, somut birtak m çal malar n yap ld I n da ifade edebili8

Alexandr Knysh , “Islamic Philosophy in Russia and the Soviet Union”, History of /slamic Philosophy, ed. By Seyyed
Hossoin Nasr and Olever Leaman, London and New York. 1996, Part: II, p. 1156.
9
T. N. Koriniyazov, Astronomiçeskoe kola Ulugbeka, Moskva. 1950.
10
Bkz: “Forobi RubailarHdan Numuna”, Üzbekistanda Progressiv ctimai-Falsafi Fikirlar Tarihiga Doir Materiallar To kent, Uz
SSR FA. Na riyat , 1959; “Kommantarii Abu Nasra al - Farabi k Trudnostyam vo Vvedeniya k Pervoy i Pyatoy Knigam
Evklida”, Problem Vostokovedeniya Moskva, /zd-vo AN SSR, 1959, ss. 93-100; “KommentarHy k Kategoriyam
Aristotelya”, /zbrann e Proizvedeniya M sl teley Stran Blijnego i Srednego Vostoka, Moskva, 1961, ss. 165-214;
“Izbrannie RazdelH iz Oglavleniya Kniga o Naçalah Vozzreniy Jiteley dealnogo Goroda”, Material po /storiy Progressivnoy
Ob estvenno- Filosofskoy M sli v Uzbekistane, Ta kent, izd–vo AN Uz SSR, 1957. ss. 77-78.
11
/storiya Filosofii, Moskva, 1957, T.I.
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riz. Ancak bu çal malar n belirli /slâm dü ünürleri üzerinde yoIunla t I n , birtak m
dü ünürlerin ise hemen hiç ele al nmad I n görmekteyiz. /. Miskeveyh, el-Kindi, elTevhidi, Gazali, C. Sühreverdi el-Maktül, /bn Arabi vb. dü ünürler büyük oranda ihmal
edilmi lerdir.
Bunun pek çok sebepleri üzerinde durulabilir. Bu sebeplerden birisinin, akademik ara t rmalar n tercih edilen konular ndan kaynakland I söylenmektedir. Çünkü
oryantal ara t rmalar n bir k sm yerel enstitülerce yönetilmekteydi. Bu sebeple yerel
filozoflara vurgu yap lm t r. /bn-i Sina, Farabi ve Biruni gibi dü ünürler bu hususta
ba çekmektedirler.
Biz genel /slâm felsefesi çal malar ndan bahsetmeden önce, üzerinde oldukça
durulan /slâm filozoflar hakk nda yap lan çal malardan söz etmek istiyoruz. Çünkü,
söz konusu kimseler üzerinde yap lan çal malar, dönemin akademik çal malar n n
ölçütlerini daha kolay anlamam z saIlayacakt r.12

FARAB HAKKINDA YAPILAN ÇALI

MALAR

Abdurrahman Sa’diy, “Abu Nasr bn-i Muhammed bn-i Tarhon Forobiy”, /nkilob
Jurnali, 1924, 11-12 sanlar.
M. M. Hayrullaev, Mirovozzrenie Farabi i Ego Mesto v storii Filosofii, Ta kent, 1968.
M. M. Hayrullaev, Forobiy va Uning Falsafiy Risolalari, Uzbekistan SSR Fanlar
Akademiyas Na riyeti, To kent, 1963.
M. M. Hayrullaev, UyganiI Davri va ark Mutafakkiri, Uzbekistan Na riyeti,
To kent, 1971.
M. M. Hayrullaev, Abu Nasr al-Farabi, Moskva, 1982.
A. V. Sagadaev, “Oteçestvennaya Literatura ob al-Farabi v god ego 1100- Letnogo
Yubileya”, Narodu Azii i Afriki. 1976/6, ss. 190-197.
A. N. Kas mcanov, Abu Nasr al-Farabi, Moskva. 1982.
A. S. /vanov, Uçenie al-Farabi o PoznavatelnHh SHposopnostyah Çeloveka, Alma-Ata,
1977

FARAB ’N N ESERLER N N TERCÜMES ÜZER NE YAPILAN ÇALI

MALAR

M. Abdilin, M. S. Burabaev, Al-Farabi: storiko-Filosofskie TraktatH, Alma-Ata, 1985.
Kolektif, Al-Farabi, Filosofskie TraktatH, Alma-Ata, 1972.
Kolektif, Abu Nasr al-Forobi, Fodil Adamlar ahri, Holk Merasi Na riyat , 1993.
Özbekçe’ye tercüme edilen bu eserin ad , her ne kadar “El-Medinet’ül-FâdHla”
olarak verilmi olsa da, eserin içerisinde deIi ik mütercimler taraf ndan tercüme edilen Farabi’nin diIer risaleleri de mevcuttur. Bu risaleler unlard r: Talhisu Navomisi
Aflotun, Falsafatu Aristotalis, e’r San’ati, airlerning e’r YaziI San’ati Konunlari Hakida,
limlerning Kelip ÇHkHIH Tugrisida, Forobi Hikmatlari.
Söz konusu çal mada, bugün klasik /slâm felsefesi tarihleri olarak kabul edebileceIimiz temel /slam felsefesi kaynaklar ndan Farabi hakk ndaki bilgiler Özbekçe’ye
tercüme edilmi tir.

12

Nitekim konu, “RabotH po sledovaniyu slamskoy Filosofii v Period SSR” isimli bir tebliI olarak, Mejdunarodnaya
Nauçnaya Konferentsiya /storia, Kultura i Ekonomika Yugo-K rg zstana, O . 2000’de taraf m zdan sunulmu tur.
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MALAR

SSCB döneminde en çok üzerinde durulan filozoflardan birisi de /bn-i Sina’d r.
Onun bir k s m eserleri tercüme edildiIi gibi, onu özel olarak ara t rma konusu yapan
müellifler de vard r. /bn-i Sina’n n ba ta “THp KanunlarH” olmak üzere baz eserleri Rusça’ya ve Özbekçe’ye tercüme edilmi tir. 1961 Y l nda “Kanun” Rus ve Özbek dillerinde
alt cilt olarak yay nlanm t r. 1980-81 Y llar nda ayn kitap, Moskova’da ikinci kez
bas lm t r. 1982 Y l nda A. Kadiri, /bn-i Sina’n n “Izbrannoe- Seçmeler” ini Özbekçe olarak yay nlad . Daha sonra /bn-i Sina’n n Kanun’lar Rusça on cilt halinde yeniden
yay nlanm t r.
/bn-i Sina’n n Kanun’undan ba ka bir k s m risaleleri de Özbekçe’ye çevrilmi tir. Bunlar:
H. Hikmetullaev, Abu Ali bn Sinaning Yurak DarHlari Nomli Risalasi, To kent,
1966.
C. Coislomov, bn Sinaning Tip Hakidaki e’riy Asar, Urcuza, To kent, 1972.
E. Talabov, Abu Ali bn Sinaning SoNlikni SaklaIga Doir Risalalari, To kent, 1978.
U. /. Karimov, H. Himatullaev, Tibbiy Risalalar, To kent, 1984.
Yukar daki tercümelerin d nda /bn-i Sina hakk nda baI ms z çal malar da yap lm t r. /lgili çal malar u ekilde s ralayabiliriz:
Valeri Voskoboynikov, Velik y Vraçevatel Jizneopisanie, Molodoya G vardiya.
1972.
A. A. Semenov, Abu Ali bn Sina (Avitsenna), Stalinabad, 1952.
Yu. N. Zavadovskiy, Abu Ali bn Sina (OpHt Kritiçeskoy Biograf) Ta kent, 1958.
Sempozyum Bildirileri, ayh al Rais: bn Sine (Avitsenne) 1000 let: Material
Yubileyn h Konferatsii, Moskva, 1980.
Farabi ve /bn-i Sina kadar olmasa da, s kça çal lm olan filozoflardan bir diIeri Biruni’dir. Biruni hakk nda yap lan çal malar n ortak özelliIi, bilhassa Biruni’nin
doIa, toplum ve insan hakk ndaki görü lerinin, materyalist yorumudur. Biruni üzerine
yap lan bu tip çal malar da u ekilde s ralayabiliriz:

B RUN HAKKINDA YAPILAN ÇALI

MALAR

/. M. Muminov, “Abu Reyhan Beruni – Entsiklopedist”, Ob estvennoe Nauke v
Uzbekistane, 1971, Nu. 7.
/. M. Muminov, “ z storii ObIestvenno- Filosofskoy MHsli v Uzbekistane Kontsa XIX i
Naçala XX vv.”, Samarkant, izd-vo UzGu, 1949,2-/zd.,To kent, Gosizdat, 1957.
S. N. Grigoryan, “ z storii Filosofii Sredney Azii i rana VII-XII vv.” /zd-vo An SSSR,
Moskva, 1960.
V. Yu. Zahidov, “Beruni kak MHslitel” sb. st. “Beruni” izd-vo AN: SSSR, MoskvaLeningrad, 1951.
A. F. Fayzullaev, “VoprosH Protivoreçivosti Dvijeniya v Filosofskoy Diskussii Beruni i bn
SinH” Ob estvennoe Nauka v Uzbekistane, 1968. Nu. 10
Y. G. Gulyamov, “Epoha Beruni”, Ob estvenn e Nauki v Uzbekistane, 1971.
Nu:2.
A. Caripov, VelikHy MHslitel Beruni, Ta kent, 1972.
Kolektif, Beruni i GumanHternie Nauki , Ta kent, 1972.
P. G. Bulgakov, Jizn i TrudH Beruni, Ta kent,1972.
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SLÂM FELSEFES

ÇALI

MALARI

N. Kurabaev, Sotsialnaya Filosofiya Musulmanskogo Vostoga, Epoha
Srednevekov’ya, Moskva, 1987.
V. Burov, D. Sohadze, Filosofskie Nasledie Naradov Vostoka i Sovremennost, Moskva,
1983.
M. T. Steraniants, Musulmanskie Konseptsii v Filosofii i Politike: XIV-XX vv., Moskva,
1982.
G. B. Caymuhambetova, AraboyazHçnaya Filosofiya Srednovekoviya i Klassiçeskaya
Traditsiya, Moskva, 1979.
S. N. Grigoryan, z storii Filosofii Sredney Azii i rana, Moskva, 1960.
P. G. Bulgakov, B. A. Rozenfeld, A. A. Ahmedov, Muhammad Al Harezmi, /zd-vo
Nauka Moskva, 1983.
B. Ahmedov, Ulugbek, Ta kent, 1989.

DE

ERLEND RME VE SONUÇ

Yukar da birkaç kategori halinde vermi olduIumuz çal malar n büyük bir k sm , Müslüman filozoflar n eserlerindeki materyalist tandans ara t rmaya yöneliktir.
Hatta ara t rmac lar n bu durumu o kadar uç noktaya varm t r ki, neredeyse /slâm
filozoflar n n fizik dünya ile ilgili bütün deIerlendirmeleri diyalektik materyalizmin
indirgemeci mekanizmine i aret olarak görülmü tür.
Biz bu konudaki ideolojik yarg lar bütün eserlerde göstermek yerine, baz eserlerden örnek al nt larla yetineceIiz. Bu müelliflerden bir k sm , /slâm filozoflar nda
doIrudan materyalizmi tespit ederken, diIer bir k sm , biraz daha yumu ak bir yaklamla, on sekizinci yüzy ldan sonra ortaya ç kacak olan materyalizmin doIu una /slâm
filozoflar n n tesir ettiklerini ifade etmektedir. Mesela, yukar da verilen eserlerin birinde u ifadelere yer verilmektedir:
“Farabi’nin felsefî görü lerini, bu görü lerin özgünlüIünü ve orijinalliIini anlamak bu eserlerin doIru anla lmas yla mümkündür… Cu aç kt r ki, Farabi’nin çaI nda
yetkin materyalist bir felsefe sistemi kurulamam t r. Ancak, Engels’in de ifade ettiIi
gibi, materyalist öz, idealizmin hakim olduIu iki bin y ll k periyotta idealist sistemlere
s zm , idealizmin rasyonel formu içerisinde materyalizmi haz rlam t r. Farabi de,
kendi kurgular nda idealisttir. Fakat bütüncül bir dize sorunlar n çözümünde aç kça
biz onda materyalist bir eIilim seziyoruz…” (Al Farabi, Filosofskie TraktatH, s. x x-xx)
Yine yukar da vermi olduIumuz bir eserin giri k sm nda u ifadelere yer verilmektedir: “…Orta ÇaI’da Orta DoIu’da Kindi, Farabi, Razi, /bn-i Sina, Biruni ve /bn-i
Rü d gibi mütefekkirler, Müslüman medeniyetini geli tiren eserler vermi lerdir. Bu
eserler, daha sonra yava yava Avrupa’ya geçerek orada Rönesans’ haz rlam t r.
/lerleyen zamanlarda da, on sekizinci as r materyalizminin ekillenmesinde önemli rol
oynam t r. “ (FadHl Adamlar ahri, s. 3)
Verilen eserlerde bu ve benzeri al nt lar n say s n art rmak mümkündür. Fakat
biz bu al nt lar uzatmadan deIerlendirmemizi yine SSCB döneminde yap lm olan bir
eserden yapacaI m z al nt ile tamamlamak istiyoruz. A. Sagadaev, “ bn Sina” adl
eserinde, ara t rmac lar n ele ald klar problemleri ku at c bir ekilde kavrayamad klar ndan dolay yanl yarg lara ula t klar n dü ünmektedir: “...bir kHsHm araItHrmacH bn-i
Sina’yH transandantal TanrH fikri üzerine temellenen Yahudi geleneNinin bir devam ettiricisi ya da
tabiatçH ve entelektüel bir mistik olarak kabul eder. DiNer bir kHsmH ise, onun ‘âlemin maddî birli-
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Nini’ iddia etmesi sebebiyle, felsefî monizme ulaImasHnH materyalist dünya görüIü olarak deNerlendirir…” ( Sagadayev, bn Sina, s. 6 )
Bu ifadelerden u sonucu ç karmam z mümkündür: SSCB döneminde yap lan
çal malar, ideolojik kayg ve endi elerle ele al nmas nedeniyle, zihinlerde ideolojilerin depolam olduIu metodoloji ve kavramlar, /slâm filozoflar n n yazm olduIu
metinlere dikte edilmi tir. Bu sebeple felsefe ve bilimsel dü üncenin en önemli ölçütü
olan objektiflik ilkesi göz ard edilerek felsefî problemler indirgemeci bir yakla mla
diyalektik materyalizmin kal plar içerisine hapsedilmi tir.
Ancak unu da ifade etmek gerekir ki, /slâm dü üncesi ve dü ünürleri, hangi
yakla mla ele al nm olurlarsa olsunlar, SSCB döneminde ya ayan Müslüman halklar
tarihsel ve kültürel baIlant lar n ancak bu ekilde koruyabilmi lerdir. Yap lan bu çal malar, metodolojik sorunlar ta makla birlikte, tarihsel baIlar hat rlatacak bir çok
bilgi ve kültürel enstrümanlar n da ta y c s olmu lard r.
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